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Billede: 

Oktober  2019 

Mindestenen i lys grå granit 
ved Grathe Kapel er udfor-
met som et sværd, der er 
stukket i jorden. Stenen står 
lige over en af væggene i 
kirken fra 2015-udgavning-
erne og blev opsat på foran-
ledning af forfatteren Thor 
Lange i 1892. Thor Lange 
(1851-1915)  
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’Det er glædeligt, at vi i forenin-

gen efter et a r med Coronare-

striktioner igen kan mødes til ar-

rangementer til nordisk inspirati-

on og godt socialt samvær. 

Sidste sæsons aflysninger omfat-

tede sædvanlige arrangementer 

og venskabsbesøg i Sørum. Gene-

ralforsamlingen har vi ma ttet ud-

skyde til marts 2022, og bestyrel-

sen valgt i 2019 har fungeret un-

der pandemien. Beretning og 

regnskab for 2020 er indsendt til 

Hovedforeningen, sa  vor andel af 

medlemskontingentet kan blive 

udbetalt. Medlemstallet i vor lo-

kalafdeling er stabilt, og der skal 

fra bestyrelsen lyde en stor tak til 

vore trofaste medlemmer. 

Bindeleddet i foreningen har i pe-

rioden været vort medlemsblad 

”Nordiske”, der gennem interes-

sante og aktuelle artikler, om 

hvad der rører sig i det nordiske 

landskab, er absolut læseværdigt. 

Fa r man ikke bladet, kan det hen-

tes pa  Kjellerup Bibliotek, ligele-

des lokalafdelingens program. 

Det a rlige Repræsentantskabsmø-

de har flere gange været udsat. 

Det forventes afholdt den 21. au-

gust i Aabenraa. Stedet er valgt i 

anledning af markeringen af 

100å ret for grænsedrågningen i 

1920. Til ny formånd er tidl. 

justitsminister Lars Barfoed i for-

slag. Marion Pedersen har de sid-

ste 2 a r været vores udmærkede 

fungerende formand. I 2021 er 

”Det nordiske lokomotiv”, Bertel 

Ha rder, præsident for Nordisk 

Ra d. I 40 a r en politiker med kær-

lighed og klarsyn for det nordiske 

samarbejde, bl.a. som medstifter 

af Nordjob ordningen, som i en 

a rrække har givet unge menne-

sker blik for nordisk samhørig-

hed. 

Sæsonens arrangementer bringer 

os pa  rundrejse i Norden. En ud-

flugt med blik pa  skelsættende 

dansk middelalderhistorie i lokal-

omra det. Litteraturaften om 

”Katrina fra A landsøerne” i Den 

nordiske litteraturuge med Skum-

ringstid, oplæsningsaftenen pa  
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Torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00 
Med tog gennem Norden 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

  
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00 
Kan Rigsfællesskabet holde til 

presset fra stormagterne? 
Silkeborg Højskole 

Arr.: Silkeborg Højskole og Foreningen 
Norden 

  
Mandag den 15. november 2021 kl. 

19.00 
Skumringstimen – Drømme og længsler i 

Norden 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Arr.: Foreningen Norden 
  
  

Torsdag den 2. december 2021 kl. 19.00 
Sangaften 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.:  Foreningen Norden 

  
 

Torsdag den 13. januar 2022 kl. 18.00 
Nytårskur - Gule ærter 

Underholdning ved Ungdomskoret ved 
Linå og Sejs-Svejbæk kirker 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Arr.: Foreningen Norden 
  

Søndag den 23. januar 2022 Kl. 15 
Koncertforedrag 

Det Grønlandske Hus, Århus 
Arr.: Århus Kredsen 

  
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00 

Besøg på Silkeborg Vandværk 
Arr.:  Foreningen Norden 

  
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00 

GENERALFORSAMLING 
Kl. 19.00: Medlemsmøde 

Barfoed 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Arr.: Foreningen Norden 
  

23. marts - 25. marts 2022 
Tranetur til Trollhättan og Gøteborg 

 Arr.: Foreningen Norden 

2000 nordiske biblioteker, ”En 

nordisk stemme i Grænselandet” 

med Anke Spoorendonk, for-

mand for Foreningen Norden i 

Sydslesvig og i forbindelse med 

generalforsamlingen ”Mit barn-

domsland, Færøerne”, med Karo-

lina Lindberg. 

Herunder kan ogsa  ses en over-

sigt over Foreningen Norden Sil-

keborgs arrangementer, hvor vo-

re medlemmer ogsa  er velkomne. 

Vel mødt til vor nye sæson. Vi 

glæder os til at se jer. Tag venner 

og bekendte med. 

Venlige hilsener fra bestyrelsen 

Ellen Andersen 

(fortsættes på side 7) 

Foreningen Norden SilkeborgT 

Velkommen til en ny sæson i Foreningen Norden  
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Generalforsamling (med 2 å rs forsinkelse). 

Pa  valg til bestyrelsen er Rita Larsen, Grete Jørgensen, Henning Niel-

sen og Thorkild Laursen.  
 

Efter generalforsamlingen: 

Færøerne, hvor jeg voksede op. 

Karolina Lindberg fortæller om sin opvækst pa  Suderø under 2. ver-

denskrig. Det var et liv levet under nøjsomme ka r, hvor man ernære-

de sig ved fiskeri, fa reavl og landbrug og var dybt afhængig af vind og 

vejr og det store hav. 

Karolina blev dansk gift og har i mange a r boet i Danmark, nu i Kjel-

lerup. 

Hør en beretning om en svunden tid, fortalt af en god fortæller. 

Fællesudflugt med Foreningen Norden i Silkeborg samt Grænsefor-

eningen i Silkeborg-Hammel.  
 

I Svend Grathes fodspor. Middelalderens magtkampe. 

Kom med pa  en vandring tilbage til Danmarks middelalder, hvor blodi-

ge slag, luskede intriger og bitre magtkampe satte dagsordenen. 

Marianne Hougaard, Blicheregnens Museum sta r for vandring og for-

tælling. 

Vi mødes pa  A 13, Sdr. Knudstrup rasteplads. Der vandres til Kong 

Knaps dige og tilbage til biler-

ne. Vi kører til parkeringsplad-

sen ved Gra ga rd ser Thor Lan-

ges mindesmærke over Kong 

Svend og hører om hans ende-

ligt. 
50 kr. inkl. kåffe/the og brød 

Torsdag den 17. marts kl. 19.00 Hørup Kirkecenter. Torsdag den 19. august kl. 13 - ca. 17. 

Derefter kører vi til Hærvejs-

herberget i Thorning, hvor der 

er kaffe/the og kage. Derefter 

kan interesserede se kirken 

med Havsteen-Mikkelsens al-

tertavle. 

Tilmelding senest  

tirsdag den 10. august 

til Ellen Andersens e-mail: 

mtw.andersen@fiberpost.dk .  

eller pa  telefon: 86 88 06 89 / 

28 69 06 89  

75 kr. inkl. kåffe/the og brød 
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Skumringstid i Norden: Drømme og længsel i Norden. 

Bente Sørensen læser op af roma-

nen  

”Katrina” af Sally Salminen.  

Vi lærer at kende den unge Katri-

na, som lokkes ind i et ægteskab 

med en fattig sømand, ved at han 

tegner et forskønnet drømmebil-

lede af parrets fremtid sammen. 

Historien er en stærk skildring af 

en a landsk kvindes skæbne i be-

gyndelsen af 1900tallet i et sam-

fund, der lever af landbrug og 

skibsfart. 

Med valget af ”Katrina” markeres 

100-å ret for det å låndske selvsty-

re. A land er demilitariseret, har 

eget flag, hører under Finland, og 

sproget er svensk. 

Vi ser afsnittene om A landsøerne 
fra TV Midt Vests udsendelse 

”Norden rundt i 80 dage”, hvor 
Kai Hartmeyer er pa  jagt efter 

”Den nordiske sjæl” og fa r et godt 

indtryk af det a landske samfund i 

dag. 

 

Anke Spoorendonk 
”En Nordisk stemme syd for grænsen.” 
I foredraget vil Anke Spoorendonk fortælle om sit liv og virke i og 
for Sydslesvig, og vil lægge vægt pa  relationerne mellem det dan-
ske, tyske og nordiske. Hun udtaler: ”Jeg vil gerne være med til at 
kæmpe for, at foreningen Norden samler det folkelige Norden. 
For det nordiske fællesskab har vi brug for til at tackle tidens 
mange udfordringer. 
Anke Spoorendonk taler ba de som formand for foreningen Nor-
den i Sydslesvig og som mangea rig politisk frontfigur i det dan-
ske mindretal syd for grænsen.  

 
 
Anke Spoorendonk er 
formand for Foreningen 
Norden i Sydslesvig efter 
afslutningen af en lang 
og indflydelsesrig karri-
ere i tysk politik valgt af 
det danske mindretal. 
Hun afløste i 1996 sit 
forbillede Karl Otto Mey-
er i landdagen i Kiel og 
har gennem a rene be-
klædt en lang række mi-
nisterposter. 

Sally Alina Ingeborg Salminen  

Født på Åland 1906,  

død i København 1976. 

 Billedet er fra 1941 50 kr. inkl. kåffe/the og brød 50 kr. inkl. kåffe/the og brød 

Anke Spoorendonk er født i 
Slesvig. Hendes forældre var 
tyske, men familien søgte efter 
2. Verdenskrig ind i det danske 
mindretal.  

 

 

Arrangementet afholdes 

sammen med Grønbæk 

Sogns Menighedsråd 

Torsdag den 4. november kl.19.00 i Hørup Kirkecenter. Tirsdag den 22. februar kl. 19.30 i Ans Sognehus. 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/25._april
https://da.wikipedia.org/wiki/1906
https://da.wikipedia.org/wiki/18._juli
https://da.wikipedia.org/wiki/1976

