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Foreningen Norden Kjellerupegnen 
 

70 år med Foreningen Norden på Kjellerupegnen. 
Velkommen til en ny sæson!                                                                                                                                    

Temaet for sidste sæson var ”Nordisk Mangfoldighed”, og ved markeringen af jubilæumsåret ved 

foreningens generalforsamling med efterfølgende arrangement viste det sig også, at de mange år på 

Kjellerupegnen er et bredt funderet folkeligt og kulturelt fællesskab. Glimt fra protokollerne og billeder fra 

de sidste 40 år fortalte om markering af historiske begivenheder, venskabstræf, nordiske uger , skolerejser 

og en række af arrangementer med mange gode samarbejdspartnere, kædet sammen på smukkeste vis af 

Hanne Bødtkers sang.                                                                                                                                             

Norden er stadig unik. Stedet på kloden, hvor årstiderne skifter, de lyse nætter, de lange vinteraftener. 

Naturen med hav og fjeld, hede og agerland, skove og søer. Sprogfællesskabet og  ytringsfriheden. Den 

fælles historie og de gode sociale forhold. Forankringen i den luthersk-evangeliske kirke. I år finder kultur-

festivalen ”Nordic Cool” sted i New York. Hvorfor denne interesse for de nordiske lande? Jo, Norden har 

masser at byde på. Dette er vigtigt at være bevidst om og værne om. Og det er, hvad Foreningen Norden 

gør, med venskabstræf og en bred vifte af nordiske oplevelser.                                                                                                                                                                                      

I bestyrelsen håber vi, at vore medlemmer vil tage godt imod det nye program, at I vil slutte op om 

venskabstræffet og arrangementerne og tage venner og bekendte med. 

Venlige, nordiske hilsner fra Ellen Andersen 

 

Bestyrelsen i Foreningen Norden, Kjellerupegnen, Kreds Midt-Nord                                             
Formand og skolekontakt: Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning, 8620 Kjellerup                                                  

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

Næstformand: Dorthe Kaldal Mikkelsen, Vattrupvej 37, Vattrup, 8620 Kjellerup                                         

Tlf.: 30 76 20 71, e-mail: kaldal@kulturarv.dk 

Kasserer: Henning Nielsen, Lyngbakkevej 46, 8643 Ans                                                                  

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

Sekretær: Hein Heinsen, Ternevej 6, 8643 Ans                                                                                        

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

Bestyrelsesmedlem: Edna Fisker, Gl. Dalsgårdvej 1,8620 Kjellerup  

 Tlf.: 86 88 15 03, e-mail: ednafisker@mail.dk                                                                                     

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

Tlf.: 86 88 05 69, e-mail: thorkildal@live.dk 

Suppleant: Rita Larsen, Egernvej 42B, 8643 Ans. Tlf.: 86 96 42 16 

Revisorer: Niels Nielsen, Hybenhaven 4, 8620 Kjellerup. Tlf.: 86 65 53 86                                  

Inger Hedegaard, Finderupparken 72, 8643 Ans. Tlf.: 86 88 24 54 

Revisorsuppleant: Elisabeth Nørskov, Nørregade 28, 8620 Kjellerup. Tlf.: 86 88 14 85 

 

Jubilæums – Venskabstræf 
Hagfors i Sverige, Sørum i Norge, Lapua i Finland og Kjellerup har en mangeårig tradition for at mødes til 

træf. I Lapua  2011 blev stafetten givet videre Kjellerup, hvor træffet holdes i dagene torsdag  den 29. aug. 

til søndag den 1. sept. En god tradtion ved træf er, at gæsterne indkvarteres privat. I programmet indgår 

udflugt på egnen fredag med besøg på bl.a. Grundfos i Bjerringbro og på Hinge Ostemejeri. Lørdag er der 

tid sammen med værter og besøg på Blicheregnens Museum i Thorning, hvor der holdes bestyrelsesmøde. 

Dagen slutter med festaften på Pramdragerkroen i Ans. Vore medlemmer og andre nordisk interesserede 

er velkomne til at deltage i udflugt og festaften. 
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Arrangementer 2013/2014 
 

Torsdag den 8. august                                                                                                                                         

Dagudflugt til Flyvestation Karup 
Mødested: P-pladsen ved Thorning Skole, Møllevej 1, Thorning  kl. 9.30, hvorfra vi med Thorning Turist 

kører  til Karup. Udflugten slutter ved P-pladsen ca. 14.30. 

 

Som tidligere år  finder udflugten sted i samarbejde med Foreningen Norden og Grænseforeningen i 

Silkeborg. Målet er i år Flyvestation Karup, et spændende område og arbejdsplads for mange mennesker. 

Vi får en guidet rundvisning og ser og hører om de opgaver, der løses på flyvestationen. 

Der spises frokost i Propelmessen.   

                                                                                                               

Pris 175,00 kr inkl. frokost, hvor der serveres smørrebrød. Drikkevarer for egen regning. 

Tilmelding til bestyrelsen senest mandag den 6. august. 

 

 
 

 

 

 

Silkeborg Kommune  - kultur og fritid –                                                                                                                        

støtter Foreningen NORDEN – Kjellerupegnen økonomisk 
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Torsdag den 31. oktober kl. 19.30                                                                                                                                       

”Min tid som spion”                                                                                                             

Mødested: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup 

Henrik Hagemann, tidl. generalsekretær i Nordisk Råd og modtager af Foreningen Nordens hæderspris 

2012, fortæller om de nordiske landes støtte til de baltiske landes frigørelse fra Sovjet efter den kolde krig. 

Vi får et indblik i Sovjets efterretningsvirksomhed, om USA’s interesse i frigørelsen og om de interne 

nordiske uenigheder. Nordisk Råds og de nordiske landes ageren i årene fra 1986 og frem var af væsentlig 

betydning for, at de baltiske lande kunne få selvstændighed i 1991 og relativt hurtigt blive optaget i Nato 

og EU. 

Entré med traktement: 60,00 kr. 

 

 

Mandag den 11. november 2012 kl. 19.00                                                                                                 

Skumringstimen –  ”Vinter i Norden”                                                                                                

Mødested: Mosaikken, Tinghusvej 16, Kjellerup  

Siden 1997 har dette traditionsrige træf fundet sted, og i stearinlysenes skær er årets fællesnordiske tekst 

blevet læst op på biblioteker over hele Norden. I Mosaikken vises filmen ”Frk. Smillas fornemmelse for 

sne” efter Peter Høegs roman af samme navn. Frk. Smilla hedder også Qaavigaq Jaspersen og er 37 år 

gammel. Hun er af inuitisk oprindelse, men bosat på Christianshavn. Hun er ugift, utilpasset og 

temperamentsfuld. I Smillas opgang bor den 6-årige Esajas. Han og Smilla bliver venner. En dag falder 

Esajas ned fra et tag og bliver dræbt. Hun tror ikke, det er et uheld. Hun har set hans spor i sneen, og hun 

har fornemmelse for sne. Smilla forsøger at opklare forbrydelsen.                                                                        

Efter filmen, der varer 2 timer, serveres kaffe og årets tekst, der er taget fra Terje Vesaas roman 

”Isslottet”, læses op af biblotekar, Stinne Aastrup. Romanen er et mesterværk, en fortælling om 2 purunge 

piger, der uden at forstå hvorfor, drages mod hinanden. Deres følelsesliv er gengivet i en ramme af intenst 

beskrevne naturbilleder, som når højdepunktet med den frosne fos i bogens slutning.                                         

                                                                                                                             

Entré  med traktement: 75,00 kr.                                                                                                                                         

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Kjellerup Bibliotek                                                                                                

Tilmelding til Ellen Andersen                           
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Tirsdag den 25. februar kl. 19.30                                                                                                                                      

”De nordiske folkekirker – så ens og dog så forskellige”                                             

Mødested: Ans Kirkecenter, Søndermarkgade 2, Ans  

Universitetslektor Hans Raun Iversen, som også er en kendt debattør, vil i sit foredrag skitsere historiske 

fællestræk mellem de nordiske lande. Ved reformationen skete en kirkelig deling i Vest – og Østnorden, og 

vækkelserne i 1800-tallet bevirkede yderligere forskelligheder. Resultatet ses i dag  - ikke blot i de 

forskellige kirkeordninger – men også i en forskellig form for folkelig opbakning til folke- og frikirkerne.  

Det hænger sammen med en ganske forskellig teologisk selvforståelse, som også kommer til udtryk i 

kirkernes gudstjeneste- og arbejdsformer. Uagtet disse forhold  binder den evangelisk –lutherske kirke dog 

Norden sammen, og deltagelse i en gudstjeneste  i et andet nordisk  land vil aldrig føles fremmed. 

Pris med traktement: 50,00 kr.                                                                                                                                  

Aftenen er arrangeret i samarbejde med menighedsrådet.                                                                                

Tilmelding til bestyrelsen 

 

Tirsdag den 18. marts  kl. 19.30                                                                                                                      

”Nordisk længsel” – et møde med folkekulturen i Sven Havsteen Mikkelsens rejsedagbøger og 

billedverden.                                                                                                                           

Mødested:  Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35, Thorning 

Etnolog og tidligere museumsinspektør Mette Eriksen Havsteen Mikkelsen, Ærø, fortæller om   Havsteens 

rejser i 1950-60’erne til Norge, Færøerne, Nordbobygden i Grønland og til Island i følgeskab med Martin A. 

Hansen. Beretningerne ledsages af samtidige fotografier , skitser og malerier.                                                                                                                             

En pointe i foredraget er, at Havsteen uden tvivl med sine billeder og rejseskildringer  har været med til at 

iscenesætte en væsentlig problematik for det moderne menneske: Hvor kommer du fra, hvad bærer du 

med dig, og hvordan vil du leve dit liv? Havsteen er kendt for kirkeudsmykning, og i Thorning Kirke kan 

malerens sidste alterbillede ses. Det forestiller ganske sigende Emmaus-vandringen. 

Pris med traktement: 75,00 kr.                                                                                                                                        

Aftenen er i samarbejde med Thorning Foredragsforening, Blicheregnens Museumsforening og Thorning 

Menighedsråd                                                                                                                                                                                    

 

Mandag den 31.. marts kl. 19.00                                                                                                                     

Generalforsamling                                                                                                                                                      

Mødested: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup 

Kl. 20.00: ”Nordiske oplevelser” 

                                                                                                                                 

Alle er velkomne til arrangementerne 


