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Foreningen Norden lykønsker Kjellerup med 150 års jubilæet                                                                                                                                                                                                  

Foto: Ellen Andersen 
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Foreningen Norden, Kjellerupegnen 
 

 

Velkommen til lokalafdelingens 76.ende sæson. 
 

Den kommende sæson sætter igen fokus på nordisk mangfoldighed. Årets tema er ”Helte i 

Norden”. Helte er så mange slags. Historien beretter om landnamsmænd fra Norge, der efter en 

farefuld færd nåede Island og siden Grønland og New Foundland. I nutidsromanen ”Islandske 

konger” hører vi om tåber, der er sat i helterollen. I 1869 grundlagdes byen Kjellerup på initiativ af 

foregangsmænd med ideer, initiativ og fremsyn, hvilket også kendetegner helte. Vort egnscenter 

kan i år markere 150 året for grundlæggelsen. Som en nutidens viking udforskede Thomas Frank i 

havkajak vore forfædres rejserute ad Ruslands floder til Sortehavet og Byzans, en bedrift, der 

krævede mod og udholdenhed. Siden oldtiden er sportshelte blevet hyldet, og alle kender vi 

hverdagens små helte, der kitter samfundet sammen og gør livet godt for hinanden. Glemmes må 

ikke Halfdan Rasmussens finurlige vise ”Noget om helte”.                                                                                                                                 

Vi håber i bestyrelsen, at vore medlemmer og nordisk interesserede vil tage godt imod 

programmet og glæder os til at se jer til arrangementerne. 

Venlige nordiske hilsener fra bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsen i Foreningen Norden Kjellerupegnen, Kreds Midt-Nord  
                                             

Ordførende Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning, 8620 Kjellerup                                                   

Tlf.: 86 88 06 89/28 69 06 89, e-mail: em-tw.andersen@outlook.dk 

Postansvarlig og Sekretær Hein Heinsen, Ternevej 6, 8643 Ans By                                                                                       

Tlf.: 86 87 03 26, e-mail: heinhein@fiberpost.dk 

Kasserer  Rita Larsen, Egernvej 42 B, 8643 Ans 

Tlf.: 86 96 42 16, e-mail: ritajullarsen@hotmail.com 

IT-ansvarlig Anna Mølgaard Heller, Bakkevænget 1, 8620 Kjellerup                                         

Tlf.: 51 86 12 07, e-mail: anna.m.heller@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem Henning Nielsen, Lyngbakkevej 46, 8643 Ans                                                                  

Tlf.: 86 87 07 66, e-mail: lyng46@fibermail.dk 

Bestyrelsesmedlem  Thorkild  A. Laursen, Mads Dossvej 26, Thorning, 8620 Kjellerup                                         

Tlf.: 41 51 02 60, e-mail: thorkildal@live.dk 

Bestyrelsesmedlem Grete Jørgensen, Sandgårdsvej 14, 8620 Kjellerup                                              

Tlf.: 30 52 69 94, e-mail: cesilasj@live.dk 

Suppleant Tom Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning, 8620 Kjellerup                           

Tlf.: 86 88 06 89 

Revisorer Niels Nielsen, Hybenhaven 4, 8620 Kjellerup. Tlf.: 30336256                                 

Inger Hedegaard, Finderupparken 72, 8643 Ans By, Tlf.: 26 13 76 04 

Revisorsuppleant Inge Andersen, Lindevej 26, 8620 Kjellerup 
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Arrangementer 2018/2019 
 

 
Onsdag den 22. august 2018 kl. 18.30 
Mødested: P-pladsen øst for sygehuset, Vestergade, Kjellerup. Ved Krabbes Grønne Ring 
  

Byvandring i Kjellerup  
   

                         
                                                                                
På grund af den store interesse for Kjellerup bys historie gentager vi på opfordring forårets 

interessante byvandring, igen med tidl. lærer Nils Arne Iversen, der vil øse af sin store viden om 

Kjellerups udvikling og betydning for egnen. Turen er på ca. 2 timer og tilrettelagt, så 

gangbesværede og kørestolsbrugere også kan være med. Efter byvandringen køres i egne biler til 

Arena Midt på Hasselvej, hvor der drikkes kaffe, og hvor Anders Hartvig vil vise sine fotos fra 

Kjellerup som skærmbilleder. 

Tilmelding til Ellen Andersen senest mandag den 20. august. 

Pris: 50,00 kr. inkl. kaffe /te og brød                                                                                                                     
Arr.: Foreningen Norden, Kjellerupegnen 
 
 

 

Torsdag den 23. – lørdag 25. august  

Kulturmødet Mors: ”At bygge bro”. Foreningerne Norden i Kreds Midt–Nord har en nordisk stand 

på Kulturmødet, der finder sted i Nykøbing. Foreningen Nordens formand Mogens Jensen deltager 

ved en event, og de besøgende får mulighed for at deltage i en nordisk quiz, hvor præmierne er 
rejsegavekort og bøger. Kulturmødet er en stor oplevelse og et besøg værd. 
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Mandag den 12. november 2018 kl. 19.00                                                                                              

Mødested: Mosaikken, Tinghusvej 16, Kjellerup                 

  

 

Skumringstid i Norden 

 

 

Temaet er i år ”Helte i Norden”. Der læses op af Einar Mar Gudmundssons roman ”Islandske 

konger” ved bibliotekar Stinne Aastrup. Bogen handler ikke om kronede konger, men om 

dagligdagens små konger i et lille fiskersamfund. Island er kendt for sin storslåede og egenartede 

natur og kultur, historiske steder, sagadigtning og moderne arkitektur. Rejsefotograf Niels Bidstrup 

Mortensen vil i billeder og fortælling tage os med på en rejse rundt i landet. Billederne vises på 

filmlærred i Rotunden.                                                                                                                                                                                          

Pris: 75 kr. inkl. kaffe /te og brød                                                                                                                    

Arr.: Kjellerup Bibliotek og Foreningen Norden, Kjellerupegnen 

 

                                                                                                                                                                            

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30                                                                                                     

Mødested: Ans Sognehus, Søndermarksgade 2, Ans 

 

Vikingernes vej til Byzans og en ny fortælling om religionsskiftet i Danmark 

Domprovst, teolog og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin ekspedition ad vikingernes 

historiske vej til Byzans. Håndskrifter beskriver deres rute ad floder og hav. Han har fulgt og                                                                                                                           

genopdaget ruten hele vejen og fortæller om de mange forberedelser og oplevelserne undervejs. I 

Byzans mødte vikingerne en kristendom, som stod i skarp kontrast til den kristendom, som 

pressede sig på fra syd med den tyske kejsers missionærer. Han viser filmklip fra naturen undervejs 

og billeder. 

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te og brød                                                                                                                             

Arr.: Grønbæk – Ans Menighedsråd og Foreningen Norden, Kjellerupegnen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiot4WLkI_cAhVrM5oKHVunBpwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdata.abuledu.org%2Fwp%2F%3FLOM%3D12772&psig=AOvVaw2l5IE5Py28DulXSJ0g-fw2&ust=1531126102485173
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZjuTYi4_cAhULEiwKHUQ6CNAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dr.dk%2Fnyheder%2Fregionale%2Fmidtvest%2Fdansk-praest-naar-i-maal-efter-3500-kilometer-i-vikingernes-spor&psig=AOvVaw3Mu8ab4-hqd4cQM8DNYFA6&ust=1531125116997409
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Torsdag den 15. marts 2019 kl. 19.00                                                                                                        

Mødested: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup                                                     

Generalforsamling nr. 75 iflg. vedtægterne   

 Orientering om venskabstræf 7. juni – 10. juni     

 Kl. 20.00 samme sted:  2.500 km rejse med tog i Norge og Sverige 

                                                       

Redaktør Jens Utoft, Skive rejste i 2017 fra Mora i Sverige med Inlandsbanen og til Trondhjem og 

Bodø i Norge.  Derfra med bus og færge til Narvik og med malmbanen til jernværksbyen Gällivare 

samt med ophold i samernes hovedstad Arvidsjaur, inden turen igen gik sydpå til Mora. En tur med 

megen skov og fantastisk flot og varieret natur samt spændende oplevelser undervejs under 

ophold i de besøgte byer. Hør, se og bliv inspireret til denne rejseform.                                                                                                                                             

Jens Utoft fortæller og viser billeder og videoklip.                                                                                                                        

Pris 50 kr. inkl. traktement                                                                                                                                   

Arr.: Foreningen Norden, Kjellerupegnen 

 

 

Kjellerupegnens nordiske venskabsforeninger                                                                                             
Hagfors i Sverige siden 1950 – Sørum i Norge siden 1978 – Lapua i Finland siden 1999 

Foreningerne har med få års mellemrum mødtes til træf hos hinanden, sidst i 2017 i Lapua i 100 

året for Finlands selvstændighed. I 2019 indbyder Kjellerup til træf i pinsen fra den 7. juni til den 

10. juni. Kjellerup by markerer i disse dage 150 året for byens grundlæggelse, og denne helt 

særlige begivenhed med alle de spændende tiltag synes vi, at vore nordiske venner skulle opleve. 

Som det er skik ved træffene, sker indkvartering af gæsterne privat, hvilket er med til at give 

opholdet en ekstra dimension. Allerede nu er der tilsagn om gæster fra Lapua. 

Foreningen formidler ønsker om kontakt til venskabsbyerne. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi504fj5YzcAhVLiKYKHR3tBcsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canea.se%2Finlandsbanan-ab-valjer-canea-project&psig=AOvVaw0e7Os_ngdVIRLvAayCvmES&ust=1531046184647819

