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Om det samkvem mellem os her i nord, 
som senere fik navnet nordisk samarbejde, 
handlede i sin tid skandinavismen og folkeop-
lysningen og hertil kan Foreningerne NORDEN 
føre deres rødder tilbage. Da tankegangen blev 
udbredt til hele Norden, blev den nordisk, men 
det var folkeoplysningen, der lagde grunden 
til det høje kulturelle niveau, som hersker i de 
nordiske lande.
Det er på den måde, at der bliver højt til loftet 
og god plads mellem væggene, at samfundene 
bliver åbne og frie, og dét i et sådant omfang, 
at man mange steder i verden betragter dem 
som forbilleder.”

Programmet for 2019/20 følger på de følgende 
sider. Hvad har det nu med Einar Már Guð-
mundssons flotte ord at gøre? Ja, ikke så lidt 
endda. 
Ofte bliver det ganske vist efterlyst, at vi i 
Foreningen NORDEN skal have nogle flere 
foredrag om aktuelle politiske spørgsmål. Det 
skal så at sige være mere nytteorienteret. Og 
det kan da være rigtigt nok. Vi står i hvert fald 
overfor enorme globale udfordringer med hen-
syn til klima og demokrati, for blot at nævne et 
par stykker. Her skal Norden selvfølgelig byde 
ind, og Foreningen NORDEN har en rolle her. 
Men det skal ikke glemmes, at det politiske 
grunder sig i det kulturelle – til syvende og 
sidst er det politiske åndeligt begrundet.
På de følgende sider præsenterer vi program-
met for efteråret 2019 og foråret 2020. 
 

Vi håber at mange af 
jer får lyst til at deltage 
i arrangementerne

De bedste hilsner,
Aage Augustinus

2019 står for Foreningen NORDEN i Odder i 
jubilæernes tegn. I april måned markeredes 
100-året for Foreningen NORDEN’s dannelse 
- her i Odder med festaften på Odder Parkho-
tel, nordiske film i Biffen og koncert i Odder 
Sognekirke. 

Den 2. november er det 75 år siden, en kreds 
af Odderborgere dannede en lokalafdeling af 
Foreningen NORDEN i Odder. 75-årsjubilæet 
markerer vi på selve dagen med festmiddag og 
nordisk sang på Rude Strand Højskole.

Stifterne af Foreningen NORDEN håbede, at 
et tættere nordisk samarbejde kunne sikre 
freden efter 1.verdenskrig. Selv om freden kun 
lod sig sikre i 20 år mellem de to verdenskrige, 
voksede ønsket om et mere formelt samar-
bejde mellem landene i Norden. Foreningen 
NORDEN spillede således en væsentlig rolle 
frem til oprettelsen af Nordisk Råd i 1952, 
Nordisk Kulturfond i 1966 og Nordisk Minister-
råd i 1971, og foreningen har været helt i front 
i det arbejde, der førte til nordisk pasunion, 
fælles arbejdsmarked, socialkonvention og 
sprogkonvention.
I helt aktuelle meningsmålinger siger 9 ud af 
10 nordboere, at nordisk samarbejde er vigtigt 
eller meget vigtigt. To tredjedele ønsker mere 
af det.

I sin hyldest til Foreningen NORDEN i anledning 
af 100-årsjubilæet skrev den islandske forfatter 
Einar Már Guðmundsson bl.a.:
”William Heinesen sammenlignede Færøerne 
med et sandskorn på gulvet i en balsal, men 
gransker du sandskornet i et forstørrelsesglas, 
ser du hele verden. Tal ikke om store nationer 
og små nationer, udkanter, verdenshjørner og 
periferier. Jorden er en kugle; midten hviler 
under dine fødder og følger dig, uanset hvor 
du bevæger dig hen.

	 Foreningen	NORDEN	i	jubilæernes	tegn
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					Onsdag	den	25.	september,	kl.	19.00

Anne B. Ragde er en af Norges mest 
populære forfattere. I Danmark er hun 
mest kendt for serien ”Berlinerpop-
lerne”. Serien har solgt over 3 millioner 

Forfatteraften med 

Anne B. Ragde 
på Odder Bibliotek

Kalender

eksemplarer både her i Norden og i 
mange andre lande. Den 6. bog i serien 
udkommer til november og ventes med 
spænding af seriens læsere. 
Foredraget foregår i samtale med cand. 
mag. i litteratur Charlotte Kastberg 
Kæseler. Samtalen vil også komme til at 
handle om Anne B. Ragdes øvrige for-
fatterskab. Foredraget foregår på dansk 
og norsk.

Arrangementet er et samarbejde  
mellem Foreningen NORDEN, FOF Odder 
og Odder Bibliotek.

Billetter: 100 kr. + gebyr på 
www.odderbilletten.dk - Billetpris ved 
indgangen 125 kr.

25.09.19:  Forfatteraften med Anne B. Ragde  Side 3
22.10.19:  Kunstforedrag ved Peter Flejsborg  Side 5
01.11.19:  Kunstudstilling - Zakarias Heinesen   Side 6
02.11.19:  75-års jubilæumsfest   Side 7
11.11.19:  Skumringstimen   Side 8
05.01.20:  Nytårsmatiné med fortælling af Karin Flensborg   Side 9
04.02.20:  Foredrag om Sirius ved Rasmus Mannerup   Side 10
24.02.20:  Film i Biffen   Side 12
14.03.20:  Koncert med Dorthe Højland Group   Side 13
23.03.20:  Generalforsamling   Side 13
12.+13.05.20:  Forårstur til Skagen   Side 14

Anne B. Ragde
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Tirsdag	den	22.	oktober,	kl.	19.00

Foredrag i KunstVærket
Nordisk kunst - ved Peter Flejsborg

Foreningen Norden og Odder Kunst  
arrangerer i anledning af Foreningen 
Nordens 100 års jubilæum og Forenin-
gen Nordens Odderafdelings 75 års 
jubilæum en kunstforedragsaften  
tirsdag den 22. oktober kl. 19 i Odder 
Kunsts udstillingslokale, KunstVærket, 
Vitavej 60, 8300 Odder.
Peter Flejsborg, Galleri Profilen, Aarhus, 
vil fortælle om og vise billeder af nordisk 
kunst, primært kunst fra Færøerne og 
Island. 
En af de helt centrale kunstnere i den 

forbindelse er den færøske maler, Zacha-
rias Heinesen, søn af den verdenskendte 
forfatter William Heinesen.
Trondur Patursson er en anden stor 
færøsk kunstner, primært kendt for sine 
fantastiske, farverige glasmosaikker. 
De to foreninger åbner i øvrigt en fælles 
udstilling med nye værker,  oliemalerier 
og akvareller, af Zacharias Heinesen  
1. november kl. 16 i KunstVærket,  
Vitavej 60, Odder. 

Entré: kr. 60,- incl. kaffe og kage.

Peter Flejsborg

Få en påmindelse 
om arrangement i Foreningen NORDEN

Tilbud til vores medlemmer med e-mail. 
Send din mail til 

hildaogleif@gmail.com 
(kasserer Hilda Kristensen)

- så vil vi sende en reminder, en uges tid før vi 
har et arrangement i foreningen

FORENINGEN NORDEN ODDER fylder

lørdag den 2. november 2019 
Det ønsker vi naturligvis at markere med en fest.  

Sæt derfor allerede nu  i din kalender
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Fredag	den	1.	november,	kl.	16

Skumringstime 
på Odder Bibliotek

Foreningen Norden og Odder Kunst 
arrangerer i anledning af Foreningen 
Nordens 100 års jubilæum og Foreningen 
Nordens Odderafdelings 75 års jubilæum 
i november en udstilling med den meget 
anerkendte færøske maler, Zacharias 
Heinesen.

Der er fernisering fredag 1. november 
kl. 16 i Odder Kunsts udstillingslokaler, 
KunstVærket, Vitavej 60, 8300 Odder. 
Udstillingen er herefter åben kl. 14-17 på 
fredage lørdage og søndage til og med 
17. november.
Zacharias Heinesen er en af Færøernes 
helt store malere, søn af den verdens-
kendte forfatter William Heinesen, der 
i øvrigt også begyndte som maler. Han 

 Udstilling i KunstVærket 
Færøsk kunst

er født 1936 og uddannet på Billedsko-
len i Reykjavik samt på Det Kgl. Danske 
Kunstakademi og udstiller på flere danske 
museer og gallerier og er repræsenteret 
på Færøernes Kunstmuseum og på flere 
nordiske kunstmuseer. Selvom Zacharias 
Heinesen er den ældste udøvende kunst-
ner på Færøerne, forstår han til stadighed 
at inspirere yngre kunstnere på øerne. 
Han har bl.a. udført adskillige udsmyk-
ningsopgaver på Færøerne, i Danmark og 
i de øvrige nordiske lande, såsom alter-
tavlen i Husum Kirke samt Østre Lands-
ret. Desuden har han leveret motiver til 
færøske frimærker og pengesedler. 
Zacharias Heinesen har to gange tidligere 
med succes udstillet hos Odder Kunstfor-
ening med stort salg af sine værker.

Zacharias Heinesen



Zacharias Heinesen udstiller helt nye værker i Odder 
i anledning af Nordenjubilæer
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75 års jubilæumsfest 
Lørdag den 2. november, kl 18

Lørdag	den	2.	november,	kl.	18

Jakob Bonderup

Lørdag den 2. november 2019 er det 
75 år siden, at en gruppe Odderbor-
gere stiftede en afdeling af Forenin-
gen NORDEN i Odder. Det markerer vi 
ved en middag på Rude Strand Højskole. 
Vi begynder kl. 18.00 med en to retters 
nordisk inspireret menu. 

Herefter vil højskoleforstander og kom-

ponist Jakob Bonderup, Engelsholm 
Højskole tage os med på en rundtur i 
den nordiske sangskat. 
Jakob Bonderup, der sad i det redakti-
onsudvalg, der redigerede den nuvæ-
rende udgave af Højskolesangbogen, har 
de seneste 10 år markeret sig som en af 
landets eksperter både som fortæller og 
som formidler af den folkelige fælles-
sang. 

Vi runder aftenen af med kaffe og kage.

Pris for middag (incl. 1 glas hvidvin og 
1 glas rødvin), kaffe og kage og fælles-
sang: kr. 250,- (derudover kan der købes 
øl og vin til rimelige priser).

Tilmelding senest 25. oktober  
til Aage Augustinus  
mail: aage-augustinus@mail.dk  
tlf. 5118 5102

         Efterspørgslen på Zacharias Heine-
sens malerier er usvækket, så det gælder 
om at være på stikkerne, hvis man skal 
sikre sig et oliemaleri eller en akvarel.
Han arbejder bevidst efter at opløse 
motivet i enkeltdele, hvorefter de uaf-
hængige former og flader kommer til at 
fremstå i en ny virkelighed med kantede 
fjelde og huse i klare farver. 

Han er kendt for sin kubistisk, fabuleren-
de gengivelse af de færøske landskaber, 
bygderne, husene, lyset, havet og skibene 
fra sit atelier i Tórshavn. Det ligger i øvrigt 
lige ved siden af faderens hus, der i dag 
er et lille men spændende museum.

Der er gratis adgang til udstillingen. 
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					Mandag	den	11.	november,	kl.	20

眀眀眀⸀猀琀爀愀甀猀猀漀最最愀爀氀椀欀⸀搀欀
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Skumringstime 
på Odder Bibliotek

Oplæsning ved højskoleforstander  
Søren Møllgaard Kristensen, Eg-
monthøjskolen, der vil læse et uddrag af 
Karen Blixen’s ”Babettes Gæstebud”, 
hvor vi sætter os til bords og nyder et 
festmåltid til allersidste mundfuld.
Desuden vil der være sang og fællessang 
ved ODDERKORET - under ledelse af 
Helge Teglgaard.

Herefter serveres der mjød og kommens-
kringler.

Et traditionsrigt og populært arrange-
ment, der afholdes på omkring 2000 
biblioteker over hele Norden denne 
aften.

GRATIS ADGANG !!!

Arrangører: Odder Bibliotek og Foreningen NORDEN i Odder.
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Nytårsmatine i Odder Kirkecenter
Så er det tid at mødes og ønske hinanden Godt Nytår! 

						Søndag	den	5.	jan.	2020,	kl.	14-16.30

Vi starter traditionen tro med cham-
pagne og kransekage. 

Herefter vil foredragsholder, fortæller 
m.m. Karin Flensborg give os en god 
start på det nye år ved at fortælle om: 
”Skarnsknægte og dydsmønstre” - 
Uden dydsmønstre går verden af lave. 
Uden skarnsknægte går den i stå. 
Men har dydsmønstrene Per og Poul 
med rygeforbud, karakterjagt og moti-
onskrav vundet over Klods-Hans, som er 
henvist til specialundervisning?

Hvor er skarnsknægtene blevet af? 
Knold og Tot, Glistrup, Loke og Emil fra 
Lønneberg?

Et fornøjeligt foredrag med historier om 
både vikingernes guder og jætter og 
H.C.Andersens tinsoldat, der giver nuti-
den nogle nakkedrag om vores noder og 
unoder.

Pris: kr. 60,-

Find Foreningen NORDEN Odder på Facebook eller på vores hjemmeside: 
www.odder.foreningen-norden.dk
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							Tirsdag	den	4.	februar	2020,	kl.	19.30

2 år ved  
slædepatruljen 
Sirius
Foredrag ved Rasmus Mannerup

Nørregade 6, 8300 Odder
Tlf. 8780 2800

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00-20.00
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2 år ved  
slædepatruljen 
Sirius
Foredrag ved Rasmus Mannerup

STARK Odder

Tirsdag den 4.februar, kl. 19.30 i 
Odder Kirkecenter

Hør om det krævende optagelses-
forløb til Slædepatruljen Sirius.
Bliv klogere på Slædepatruljens ar-
bejde i verdens største nationalpark.
Kom en tur med til Nordøstgrønland 
og hør om 2 år ved Slædepatruljen 
Sirius.
Jeg starter med at fortælle om opta-
gelsesforløbet, og hvad der kræves 
før man overhovedet står på Grøn-
land. 

Herefter følger et lille historisk 
oprids af slædepatruljens historie 
og oprindelse, hvorefter jeg gennem 
egne videoklip og billeder, fortæl-
ler om hvorledes de 26 måneder, 
jeg var tjenestegørende deroppe, 
forløber. 

Hovedvægten er naturligvis lagt på 
de samlede 12 måneders slæderejse 
i verdens største nationalpark. Her 
møder vi isbjørne, moskusokser og 
færdes i et helt unikt landskab med 
masser af udfordringer i forhold til 
vejr, vind og hunde.

Pris: Kr. 60,- incl. kaffe og kage.
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					Mandag	den	24.	februa	2020,	kl.	18

Film i Biffen

AMUNDSEN

kapløbet med britiske Robert Scott. Men 
filmen forsøger også at give en person-
skildring af Amundsen, der i sin samtid 
var en kontroversiel person, som både 
havde status som én af de allerstørste 
polarforskere, men som også af mange 
blev betragtet som en kompromisløs 
lykkeridder. 
Filmen er fra 2019 og er instrueret af 
nordmanden Espen Sandberg, der har 
tidligere stået bag store film som den 
Oscar-nominerede Kon-Tiki og Pirates 
of the Caribbean: Salazar's Revenge. 
I denne film viser Sandberg, at han 
mestrer de store visuelle filmgreb med 
dramatiske sekvenser til lands, til vands 
og i luften.

Filmen indledes med et kort oplæg.

Pris: 85 kr.

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 18.00
I samarbejde med Biffen i Odder viser vi filmen 
Amundsen, som fortæller historien om 
den norske opdagelsesrejsende Roald 
Amundsen. Filmen omhandler den 
verdenskendte polarforskers liv, bl.a. 
hans skelsættende rejse til Sydpolen og 
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Generalforsamling
I Foreningen NORDEN Odder

Mandag den 23. marts kl. 18.30 i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus

Kl.18.30: Generalforsamling
Kl.19.00: Foreningen er vært ved et mindre traktement

Kl.20.00: Byrådsmedlem Finn Thranum vil fortælle om Nordisk Råd, som han 
var medlem af 2013-2015. F.T. fortæller blandt andet om de spændende ople-
velser i Nordisk Råd, den gode grundtanke i samarbejdet imellem de nordiske 
lande og det, som har gjort mest indtryk på ham. F.T. har en særlig viden og 
interesse for sundhedsområdet, så en del af oplægget vil omhandle nogle af de 
nordiske ligheder og forskelle, han har oplevet på dette område. 

						Lørdag	den	14.	marts	2020,	kl.	14

						Mandag	den	23.	marts	2020,	kl.	18.30

Lørdag den 14. marts kl. 14.00 inviterer 
Foreningen NORDEN Aarhus kreds til 
koncert med Dorthe Højland Group i 
den nye sal i Det Grønlandske Hus, 
Dalgas Avenue 52, Aarhus.
Koncertens tema er "Nordic Stories" 
med islandske og grønlandske billeder 
som visuel baggrund.
Forvent en oplevelse ud over det 
sædvanlige.
Dorthe Højland siger selv om koncerten: 
”Med ‘Nordic stories’ vil jeg gerne give 
publikum en unik en oplevelse af ægthed 
og enkelthed. Jeg vil gerne give folk tid 
og ro til at absorbere de mange forskelli-

ge indtryk, der er under en koncert: Både 
billederne og samspillet mellem naturen 
og vores leg med musikken”. Koncerten, 
der er af ca. 5 kvarters varighed er gratis 
for medlemmer. Ikke medlemmer er vel-
komne: Entré kr. 50,- 

Kaffe og kage kr. 50,-

Tilmelding skal ske til Aage Augustinus 
mail aage-augustinus@mail.dk 
senest 1. marts.

Dorthe Højland

Koncert med 
Dorthe Højland Group
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			Tirsdag/onsdag	den	12.+13.	maj	2020

Tirsdag den 12. maj, kl. 8.00
Afgang fra Spektrum Odder i luksusbus 
med flysæder (ikke dobbeltdækker). Der 
vil blive serveret kaffe og rundstykker 
undervejs.

I Skagen skal vi bo på Skagen Harbour 
Hotel, en oase i Skagen. Hotellet er ind-
rettet i en gammel skibssmedie, centralt 
beliggende ved havnen.

Efter indkvartering spiser vi en dejlig 
frokost på hotellet. 

Efterfølgende er der byvandring med 
stedkendte guider. Der vil være to min-
dre byvandringer med kaffe ind imel-
lem. Vi slår vejen om ad Klitgården eller 

Kongevillaen, som blev bygget til Kong 
Christian den X. og Dronning Alexan-
drine og Frederik Langes hus. Frede-
rik Lange var manden bag mange af 
Krøyers billeder. Vi skal også se Tuxens 
villa, Krøyers hus, byfoged Lunds hus og 
Holger Drachmanns hus. Turen går også 
til Anna og Michael Anchers hus, Carl 
Lochers hus og Vippefyret.

Aftensmaden indtager vi på Skagen 
Harbour Hotel. 

Herefter tager vi på en specialarrangeret 
tur udelukkende for os med ”Sandor-
men” til Grenen. Vores medbragte bus 
kører de 5 km fra hotellet ud til ”Sand-
ormen”.

Forårstur til Skagen
2-dagstur
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Vi har i øvrigt en stor fællesstue på ho-
tellet til vores disposition hele aftenen.

Onsdag den 13.maj
Morgenmad på hotellet.

Der vil være et fællesbesøg på Skagen 
Museum, hvor vi vil se en lang række af 
de ikoniske Skagensmalerier. Der vil også 
være indlagt fri tid til oplevelser på egen 
hånd.

Vi spiser frokost med efterfølgende 
kaffe og kage på den berømte Skagen 
Fiskerestaurant, der er indrettet i Thor-
vald Bindesbølls fine pakhuse på Skagen 
Havn.

Omkring kl. 16.00 sætter vi kursen mod 
Odder. Forventet hjemkomst kl. 20.00

Pris pr. person kr. 1.950,- i dobbeltvæ-
relse. + kr. 300,- (eneværelsestillæg).
Excl. pris: Drikkevarer

Tilmelding senest 15.april - der er 
plads til 60 deltagere efter ”først-til-
mølle-princippet” 
Kontaktperson: Aage Augustinus
Mail: aage-augustinus@mail.dk 
tlf. 5118 5102

Betaling: Sparekassen Kronjylland reg.
nr. 6116 konto 9042279323 
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Foreningen Norden arbejder for øget samarbejde på 
kryds og tværs af de nordiske landegrænser.

I Odder afdelingen - stiftet 1944 er der ca. 300 medlemmer.

Formand Aage Augustinus
Kystvejen 176, Rude Strand,  
8300 Odder tlf. 51 18 51 02 
Email: aage-augustinus@mail.dk

Næstformand Erik Hedegaard
Skovlunden 1, Rude Strand, 8300 Odder
tlf. 30 25 90 89 
Email: erhe@mail.tele.dk

Kasserer Hilda Kristensen
Blegevej 33, 8300 Odder
tlf. 24 21 99 54 
Email: hildaogleif@gmail.com

Sekretær Knud Warming
Holsteinsgade 39, 8300 Odder
tlf. 27 78 28 61
Email: bkwarming@mail.tele.dk

Jørgen Hejlsvig
Skovsangervej 1, 8300 Odder
tlf. 86 56 04 08 - 22 48 59 54 
Email: joergen@hejlsvig.dk

Jytte Christensen
Højvænget 226, 8300 Odder
tlf. 26 21 62 89 
Email: vagnogjytte@gmail.com

Jesper Hjort
Solbrinken 12, 8300 Odder
tlf. 20 90 20 20 
Email: jesper.hjort09@gmail.com

Suppleanter:

Peter Hjort
Fyrrevænget 29 L, Hou, 
8300 Odder tlf. 64 67 06 30 
Email: hjortebo556@gmail.com

Joan Rask
Rosensgade 106, 8300 Odder 
tlf. 51 92 04 39                 
Email: joanrask@gmail.com

Medlemsskab i Foreningen Norden 2019/2020
Personligt  .................................................................................  295 kr.
Husstand incl. børn til 18 år  ...................................................... 390 kr.
Pensionist 65 år og førtidspension  ............................................ 195 kr.
Pensionistpar 65 år og førtidspension  ....................................... 240 kr.
Skolemedlemsskab  ................................................................... 495 kr.
Skolemedlemsskab under 100 elever   ........................................ 200 kr.
Biblioteker  ................................................................................  395 kr.
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