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Samtidig bristede drømmen om en samlet nordisk 
union. I stedet blev ’det nationale’ det typiske for 
de nordiske folks udvikling. De nordiske folk blev til 
på et demokratisk grundlag, altså et grundsyn, der 
betragter alle mennesker som lige værdige – på dét 
grundlag blev de nordiske lande, trods indbyrdes 
forskelligheder, til gensidige partnere. 
Jørgen Bukdahl brugte her et billede, nemlig den 
gamle Lillebæltsbro. Bukdahl skriver:
”De nordiske folk rejser sig som bropiller fra folkets 
dyb og faste bund; folket, der tager sig selv i besid-
delse igennem historie, poesi og modersmål. Men 
broen hviler trygt og urokkeligt på disse piller, og 
den fører ud mod Europa, dette vandrette mellem-
folkelige sigte. Holdbarheden betinges af pillerne, 
det lodrette, retningen indad, det nationale.”
Og det er netop denne spænding mellem det vand-
rette og det lodrette, mellem den universelle og det 
nationale, som er løst bedst i Norden. Derfor er krig 
mellem de nordiske lande en umulig tanke. Og, fast-
slår Bukdahl, det ville være tilfældet i hele Europa, 
hvis man gjorde sig denne problematik klart: ”Fæl-
lesskabet er bundet til et punkt uden for Norden 
- fællesskabet i synet på menneskets værdighed, 
personlighedens ret og folkenes frihed”.
Alicia Adams, vicepræsident for John F. Kennedy-
centeret I Washington tog for 7 år siden initiativ til 
en stor nordisk festival. Alicia Adams har rejst meget 
i de nordiske lande og siger bl.a. om sine indtryk: 
”Det, der rørte mig mest under mine rejser, var de 
nordiske værdier, som folk lever efter. Respekt for 
naturen og miljøet, fokus på børnene, ligestilling, 
teknologi og stræben efter bæredygtighed, også i 
madkulturen.”
Og her har vi jo fat i nogle helt andre dimensioner 
end markedskræfter og aktiekurser. Den færøske 
forfatter Hédin Brú udtalte i forbindelse med en kri-
seperiode på Færøerne: ”Vi bygger ikke dette land 
af praktiske grunde.” Og det gælder jo ret beset 
ethvert samfund, ethvert fællesskab: Det bygges 
ikke af praktiske grunde.
 Lad dette være indgangsreplikken til en ny 
sæson i Foreningen NORDEN, hvor vi har stykket et 
program sammen, som grundet de mange aflysnin-

ger minder en del om det gamle.

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

De bedste hilsner,
Aage Augustinus

Nu er der forhåbentlig ved at være lys for enden 
af tunnelen. Men det har i alle henseender været 
en speciel periode. Coronaen har præget vore 
private liv og fuldstændigt lagt foreningslivet ned. 
I Foreningen NORDEN Odder nåede vi to arrange-
menter i efteråret. Resten af 2020-21-programmet 
blev aflyst.
Pausen har på mange måder givet rum for reflek-
sioner af forskellig art: hvad er det, der virkelig 
betyder noget, når det kommer til stykket? Hvad er 
meningen?
 Jeg er af og til blevet mødt med spørgsmålet: 
Foreningen NORDEN – hvad skal den gøre godt 
for? Det er da passé. Hvad nytte er det til? Det er 
et spørgsmål, der langt hen ad vejen skyldes, at vi 
længe har tænkt noget i retning af, at Danmark, 
når det kommer til stykket, ikke er andet end en 
veldreven forretning og snedigt købmandskab, hvor 
privat bjergsomhed er samfundets højeste formål. I 
hvert fald er et ofte stillet spørgsmål: Kan det betale 
sig?
 Jeg har på det seneste genlæst højskolemanden 
Jørgen Bukdahls lille bog, ”Norden og Europa”, der 
er skrevet to år efter 2.verdenskrigs afslutning. 
Jørgen Bukdahl (1896-1982) levede det meste af 
sit liv i højskolebyen Askov og et af de væsentligste 
temaer i hans ganske omfangsrige forfatterskab er 
netop det nordiske.
Jørgen Bukdahl så ikke Norden og det nordiske 
samarbejde som en eller anden form for konjunktur-
bestemt tilpasning mellem de nordiske stater. Der er 
ikke tale om et samarbejde, der giver et økonomisk 
afkast. Nej, det nordiske fællesskab er et eksempel 
på, hvordan et mellemfolkeligt spørgsmål kan løses, 
sådan at friheden og freden tjenes. 
Norden betyder ifølge Jørgen Bukdahl, kun noget 
i dét omfang, det nordiske kan bidrage til det 
europæiske. Det nordiske forstået som vores måde 
at forvalte de europæiske grundidéer på. Det 
nordiske er kun interessant i dén forstand, at det er 
vækstvilkår for dé ideer, hvorpå ”europæerne ken-
der hinanden, og hvorigennem vi får et fællesskab 
i synet på menneskets værdighed, personlighedens 
ret og folkenes frihed”.
Men hvorfor er Norden så forbilledet for europæisk 
fællesskab? Jo, svarer Bukdahl, for netop i Norden 
gik forvandlingen fra en bunden almue til et frit folk 
helt ned i de strømførende lag. Netop i Norden blev 
’det nationale’ en levende realitet.
Og dét skyldtes, at Norden i løbet af 1800-tallet 
gik fra at være stormagter til at blive småstater. 

	 Vi	bygger	ikke	samfund	af	praktiske	grunde
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					Torsdag	den	2.	september,	kl.	18.00

					Kalender

Generalforsamling 2021
i Foreningen NORDEN Odder 

Torsdag den 2. september kl. 18.00 afholder Foreningen NORDEN Odder den ud-
skudte generalforsamling 2020/2021 i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus.

Kl. 18.00: Generalforsamling.
Kl. 19.00: Foreningen er vært ved et mindre traktement samt drikkevarer.
Kl. 19.30: Oplæg om nordiske uddannelsessystemer. Professor	Simon	
Calmar	Andersen, Aarhus Universitet, vil sætte fokus på forskelle og ligheder i de 
nordiske landes uddannelsessystemer. Finland fremhæves ofte som et land, som 
vi bør lade os inspirere af, fordi finske skolebørn skiller sig markant ud i de fleste 
internationale undersøgelser. Men kan man overhovedet udpege, hvad det er, som 
finnerne kan? Og kan en finsk model blot overføres på danske forhold? Og er der 
markante forskelle på tværs af de nordiske lande, som det kunne være interessant 
at se nærmere på? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst i oplægget.

Tilmelding af hensyn til traktementet senest mandag den 30. august til:  
Aage Augustinus / aage-augustinus@mail.dk / tlf. 5118 5102

02.09.21:  Generalforsamling 2021 Side 3
11.10.21:  Generalforsamling 2021 i Foreningen NORDEN Aarhus Kreds  Side 4
18.10.21:  Foredrag: Frode Sørensen  Side 5
12.11.21:  Fernisering Tróndur Patursson  Side 6
15.11.21:  Skumringstime  Side 7
18.11.21:  Foredrag: Peter Flejsborg: færøsk kunst (Tróndur Patursson)  Side 8            
27.11.21:  Middag og sangaften på Rude Strand  Side 9
02.01.22:  Nytårsmatiné  Side 11
18.01.22:  Film i Biffen: ”Om det uendelige”  Side 12
23.01.22:  Koncertforedrag: ”O at være en Høne 
    - en hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger”  Side12
24.02.22:  Foredrag Naja Mikkelsen om Ejnar Mikkelsen  Side 13
21.03.22:  Generalforsamling 2022 (Peter Jon Larsen)  Side 4
03.-04.05.22:  Forårstur til Skagen  Side 14-15
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Mandag	den	11.	oktober,	kl.	18.30

Generalforsamling 2021 
i Foreningen NORDEN Aarhus Kreds 

Mandag den 11. oktober kl. 18.30  
i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus, Rørthvej 34, Odder.

I forbindelse med generalforsamlingen vil Foreningen NORDEN’s nye 
landsformand, tidl. minister Lars Barfoed holde et oplæg.

Foreningen NORDEN Aarhus Kreds er vært ved et mindre traktement. 
Derfor er tilmelding nødvendig senest den 4. oktober til:  

Aage Augustinus / aage-augustinus@mail.dk / tlf. 5118 5102

Generalforsamling 2022
i Foreningen NORDEN Odder

Mandag den 21. marts kl. 18.00 afholder Foreningen NORDEN Odder 
generalforsamling 2021/2022 i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus.

Kl. 18.00:  Generalforsamling.
Kl. 19.00:  Foreningen er vært ved et mindre traktement.   
 Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Kl. 20.00:  Oplæg ved Foreningen NORDEN’s general-
 sekretær Peter Jon Larsen: Norden netop nu! 

Tilmelding af hensyn til traktementet senest torsdag den 17. marts til 
Aage Augustinus / aage-augustinus@mail.dk / tlf. 5118 5102

						Mandag	d.	21.	marts	2022,	kl.	18.00

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
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Hovedpersonen er de dansksindede 
sønderjyders førstemand H.P.Hanssen 
(1862-1936) - medlem af den tyske  
Rigsdag fra 1906-1918.

Den store krig var brudt ud i august 
1914 og mere end 30.000 dansksindede 
sønderjyder deltog. 

Fra sommeren 1918 gik det kun en vej 
for den tyske værnemagt og utilfredshe-
den blandt de tyske Rigsdagsmedlem-
mer voksede støt. Enden nærmede sig.
H.P.Hanssen forberedte sig på sin offen-
siv for at sikre sønderjyderne i Nordsles-
vig muligheden for at stemme sig hjem 
til Danmark.
Vi skal høre om Aabenraa-resolutionen 
og Hanssens store tale fra Folkehjems 
balkon den 17. november 1918. 

Mandag	den	18.	oktober,	kl.	19.00

H. P. Hanssen

Foredrag i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus, Rørthvej 34

Berlin-Aabenraa 
ved Frode Sørensen

Alt burde være fryd og gammen men 
sådan var det ikke. H.P.Hanssens fjender 
blandt sønderjyderne lagde mange sten 
på vejen. Hvilket blev helt åbenlyst ved 
de store festligheder i juli 1920.

Entré: kr. 60 incl. kaffe og kage
Tilmelding: 
Senest torsdag den 14. oktober til: 
Aage Augustinus  
aage-augustinus@mail.dk / 5118 5102



�

Blådybets kunstner  
i KunstVærket, Vitavej 60, 8300 Odder

Fernisering: kunst-udstillingen ”Blådy-
bets kunstner - maleri, tempera og glas” 
i KunstVærket, Vitavej 60, 8300 Odder. 
Kunstudstillingen sker i samarbejde med 
Odder Kunst (50 års jubilæum) med 
den internationalt anerkendte færøske 
kunstner, Tróndur Patursson, der viser 
et bredt udsnit af sin kunst.
Tróndur Patursson er født i Kirkjubø på 
Færøerne i 1944. Han er Kongsbonde-
søn fra Kirkjubø, hvor slægtsgården kan 
spores tilbage til 1500-tallet. Hans tvil-
lingebror blev født 15 minutter før ham 
og blev det 17. led i Patursson Kongs-
bondeslægten. 
Tróndurs liv har været en stor forbundet-
hed med havet og naturen. Efter nogle 
år som sømand kom han i 1967 på 
kunstakademiet i Oslo og afsluttede ud-
dannelsen i 1973. Parallelt med kunsten 
har han deltaget i 7 eventyrlige ekspedi-
tioner med den irske søfarer Tim Severin. 
Den første vellykkede ekspedition var 
Brendanekspeditionen i 1977, hvor de 
efterprøvede de skriftlige beretninger 
om et primitivt fartøj, som, fremstillet af 
oksehuder udspændt på et træskelet, 
krydsede Nordatlanten fra Irland til New-
foundland. En anden af ekspeditionerne 
var Shu Fu, hvor de krydsede Stillehavet 
fra Japan til Amerika i en bambus tøm-
merflåde. 
Tróndur Patursson er i dag en af de bety-

deligste færøske kunstnere. Tróndurs 
kunstneriske produktion og samling af 
værker dækker skulptur, maleri, glas-
kunst, papirarbejder og grafik. Hans 
kunst tager altid udgangspunkt i naturen 
og havet. Han stræber efter at synlig-
gøre det usynlige. Ingen anden har som 
ham skildret ”Havfølelsen og det Kos-
miske rum". Deraf tilnavnet ”Blådybets 
kunstner”. Der er gratis adgang.

Tróndur Patursson

Fredag	den	12.	november,	kl.	16.00
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						Mandag	den	15.	november	2021,	kl.	20

Oplæsning ved sognepræst Kåre Schelde 
Busk, Fjordpastoratet, der vil læse et ud-
drag af Sally Salminens roman Katrina. 
Den ålandske forfatter Sally Salminen 

Skumringstime
på Odder Bibliotek

LÆSEKREDSE
Foreningen Norden i Odder har to  

læsekredse der mødes i kirkecentret.

Henvendelse til: 
Clary Rasmussen på tlf. 29 62 06 61

(1906-76) debuterede i 1936 med ro-
manen Katrina, der blev en af de største 
salgssuccesser i Norden nogensinde, 
men hvis sociale kritik også fremkaldte 
stærke reaktioner i hendes hjemby Var-
gata på Vårdø. Romanen blev begyndel-
sen på en stor litterær karriere. 
Desuden vil der være sang og fællessang 
ved ODDERKORET - under ledelse af 
Freja Sibbern.

Herefter serveres der mjød og  
kommenskringler.

Et traditionsrigt og populært arrange-
ment, der afholdes på omkring 2000 
biblioteker over hele Norden denne 
aften.
Tilmelding: Hent en gratis billet på 
www.odderbilletten.dk
Arrangører: Odder Bibliotek og  
Foreningen NORDEN i Odder

Kåre Schelde Busk
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					Torsdag	den	18.	november,	kl.	19.00

Foredrag om nordisk/færøsk kunst i 
Kunstværket, Vitavej 60, 8300 Odder. 
I anledning af Odder Kunsts 50 års 
jubilæum arrangerer den jubilerende for-
ening i samarbejde med Norden Odder 
dette foredrag om nordisk kunst ved gal-
leriejer Peter Flejsborg, som har et stort 
kendskab til og et tæt samarbejde med 

Tròndur Patursson via Galleri Profilen i 
Aarhus. 
Max 30 deltagere. Pris pr. deltager 25 
kr., inkl. kaffe og kage. Først til mølle-
princippet. Tilmelding via mail: joergen@
hejlsvig.dk eller 2248 5954.

I uge 46 i november har Odderkunstne-
ren Ole Grøn i anledning af jubilæet en 
workshop for skoleelever om nordisk/
færøsk kunst. Tegninger fra workshop-
pen vil blive udstillet i Kunstværket.

Foredrag i Kunstværket
Nordisk kunst - ved Peter Flejsborg
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					Lørdag	den	27.	november,	kl.	18.30

Vi starter kl. 18.30 med en nordisk inspi-
reret 2-retters middag og slutter aftenen 
med kaffe og kage. Indimellem er der 
præsentation af ”Den nye Højskole-
sangbog” ved pianist Mette Hedegaard 
Jørgensen og Aage Augustinus.
Vi vil synge nogle af de nye sange og 
også nogle af de gode gamle. 

Middag og fællessang
på Rude Strand Højskole

Pris for middag, kaffe og kage samt 
foredrag: kr. 200,- (øl og vin kan købes 
til rimelige priser).

Er der medlemmer, der har problemer 
med transport til Rude Strand, så oplys 
dette i forbindelse med tilmelding. Vi vil 
søge at etablere transportordning.

Tilmelding senest den 14. november 
til Aage Augustinus 51 18 51 02 eller 
mail: aage-augustinus@mail.dk

Nørregade 6, 8300 Odder
Tlf. 8780 2800

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00-20.00
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Pris: Kr. 60,-

Nytårsmatine 
i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus

Så er det tid at mødes og ønske hinanden 

Godt Nytår! 
Vi starter traditionen tro med champagne og kransekage. 

Herefter er der foredrag ved Berit Bjerre Handberg og Bent Handberg

							Søndag	den	2.	januar	2022,	kl.	14-16.30

Oktober 2018 rykkede Berit Bjerre Handberg og Bent Handberg teltpælene 
op i Hou og flyttede til Nuuk i Grønland. Berit skulle tiltræde jobbet som 
cheflæge for Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og Bent havde fået job 
som senior IT-projektleder i en grønlandsk IT-virksomhed.
Berit og Bent vil fortælle om Grønland, og hvordan det er 
at flytte fra voksne børn, familie og venner til en kultur, som på nogle
måder ligner den danske, men også på mange måder er fundamentalt forskellig 
fra den kultur, vi kender i Danmark.

I foredraget vil de bl.a. komme ind på følgende emner:
• Udfordringer med at få et sundhedsvæsen til at fungere, i et land,  

hvor der er 2.670 km fra nord til syd og 1.050 km fra øst til vest.
• Kulturforskelle mellem Danmark og Grønland.
• Dagligdagen i dagens Grønland.
• Grønlandsk politik. Herunder selvstændighedsdrømme og reaktioner  

på tilnærmelserne fra USA.
• Den storslåede grønlandske natur.
• De sociale forhold i Grønland.                                                                           Pris: Kr. 60,-

Tilmelding senest tirsdag den 28.december til Aage Augustinus: 
aage-augustinus@mail.dk eller tlf. 5118 5102

Berit Bjerre og Bent Handberg

Fra Hou til Grønland
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						Tirsdag	d.	18.	januar	2022,	kl.	18.00

I samarbejde med Biffen i Odder viser vi 
filmen "Om det uendelige" af den svenske 
instruktør Roy Andersson. Han er en af 
svensk films legender, som i 1970'erne 
lavede nogle fremragende tidsbilleder, der 
positionerede ham som en moderne og 
modig filmskaber, der udfordrede Ingmar 
Bergmans dominans som Sveriges filmiske 
reformator. Hans nyeste film, "Om det 
uendelige" er en sørgmunter refleksion over 
livet i al dets skønhed og forfærdelighed, 
dets storhed og banalitet. Filmen vandt i 
2019 Sølvløven ved filmfestivallen i Venedig 

Film i Biffen
Om det uendelige

og viser, at Roy Andersson i en alder af 77 
år er tilbage i topform som en fornyer af den 
nordiske filmgenre.
Filmen indledes med et kort oplæg.

						Søndag	d.	23.	januar	2022,	kl.	15.00

Pris: 85 kr

Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn 
Olafsson & Torsten Olafsson søndag den 
23. januar kl. 15.00 i Det Grønlandske Hus, 
Dalgas Avenue 52C i Aarhus!

Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten 
Olafsson har sammen markeret sig vidt 
omkring med deres nutidige fortolkninger af 
Tony Vejslev og Frank Jægers bedste sange. 
Ved koncerten spiller trioen både kendte 

og mindre kendte af disse sange og fortæl-
ler både muntert og mere alvorligt om Tony 
Vejslev og Frank Jægers mangeårige kreative 
samarbejde. 

Entré incl. kaffe og kage kr. 50,-

Tilmelding senest tirsdag den 18. januar til 
Arne Nielsen, arne.nielsen@stofanet.dk 
eller tlf. 26 75 13 79

Foreningen NORDEN Aarhuskreds arrangerer:

O at være en Høne 
En hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger
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						Torsdag	d.	24.	februar	2022,	kl.	19.00

Foredrag i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus

I Ejnar Mikkelsens slædespor
Ved Naja Mikkelsen

Ejnar Mikkelsens liv var eventyrligt. Han blev 
født i Brønderslev i 1881 og påmønstrede 
som 14-årig et skib, der sejlede til Sydhavet. 
Her så han isfjelde, og dette syn vakte hans 
livslange interesse for Arktis. Efter hjemkom-
sten fra Sydhavet forsøgte han at komme 
med på ekspeditioner til Arktis, bl.a prøvede 
han at komme med på den svenske polar-
forsker Andrées ballonfærd til Nordpolen, 
men blev afvist, da han var for ung. Det var 
heldigt for Ejnar Mikkelsen, for ballonfærden 
endte tragisk. Den unge, eventyrlystne Ejnar 
Mikkelsen søgte så om at komme med på 
andre ekspeditioner og var bl.a. med på en 
færd langs Grønlands østkyst og en ekspe-
dition mod Nordpolen. I 1906 etablerede 
han selv en ekspedition til Alaska for at finde 
det land, som ifølge rygter skulle ligge ude 
i Polhavet. Han fandt ikke noget land og 
måtte vende om med uforrettet sag. Men 
nye muligheder for arktiske ekspeditioner 
viste sig, og i 1909 stævnede han ud fra 
København med et lille fartøj for at lede 
efter de 3 omkomne fra Danmark-ekspedi-
tionen og ikke mindst deres dagbøger og 
observationsjournaler. Informationer fra disse 
dokumenter var vigtige for den danske stat 
set i et geopolitisk perspektiv. 
Ekspeditionen forløb dog ikke som planlagt. 
Den lille skonnert kom ind til Grønlands 
østkyst, hvor skibet blev lagt i vinterhavn. 
Ejnar Mikkelsen og hans fantastiske ekspe-
ditionskammerat Iver Iversen slædede derpå 

mod nord for at lede efter observationsjour-
nalerne og de omkomne. Det blev en virkelig 
hård og udmarvende tur, hvor de flere gange 
var ved at omkomme. Mens de var væk, var 
deres skib skruet ned og det tilbageblevne 
mandskab undsat. Da de to kom tilbage fra 
slæderejsen, fandt de en lille hytte bygget af 
vragrester fra skibet, og på dette øde skær 
ud mod Grønlandshavets frådende ismas-
ser skulle de to mænd nu prøve at få en 
tilværelse til at fungere. De måtte kæmpe 
mod sult og kulde og var dybt afhængig af 
jagt – og fremfor alt hinanden. Efter næsten 
tre års fangenskab på dette ugæstfrie sted 
blev de undsat af en norsk sælfanger. Trods 
de mange trængsler og genvordigheder som 
de havde oplevet, opretholdt de to mænd et 
livslangt og ubrydeligt venskab.

Naja Mikkelsen er maringeolog og ad-
jungeret seniorforsker ved De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland (GEUS).
Naja Mikkelsen, der er barnebarn af polar-
forskeren Ejnar Mikkelsen, er til dels vokset 
op på Grønland og har gennem en lang år-
række har været på sporene af nordboernes 
bosætning i Grønland. 

Entré: kr. 60,- incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest mandag den 21. februar 
til Aage Augustinus: 
aage-augustinus@mail.dk / tlf. 51 18 51 02

Naja Mikkelsen
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Tirsdag/onsdag	den	3.+4.	maj	2022

Forårstur til Skagen 

2-dagstur

Tirsdag den 3. 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. Byvandringen tager 
ca. 2 timer (ca. 4 km). Vi slår vejen om 
ad Klitgården eller Kongevillaen, som 
blev bygget til Kong Christian den X. 

og Dronning Alexandrine og Frederik 
Langes hus. Frederik Lange var manden 
bag mange af Krøyers billeder. Vi skal 
også se Tuxens villa, Krøyers hus, byfo-
ged Lunds hus og Holger Drachmanns 
hus. Turen går også til Anna og Michael 
Anchers hus, Carl Lochers hus og Vip-
pefyret.
For dem, der mener,  at den guidede 
travetur vil blive for anstrengende, vil der 
blive arrangeret en alternativ tur i vores 
medbragte bus - med guide. 

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 

Hansens Brauerei
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kører de 5 km fra hotellet ud til ”Sand-
ormen”.
Vi har i øvrigt en stor fællesstue på ho-
tellet til vores disposition hele aftenen.

Onsdag den 4. 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. 2.000,- i dobbelt- 
værelse. + kr. 400,- (eneværelsestillæg).
Excl. pris: Øvrige måltider og drik-
kevarer.

Tilmelding senest 10. april - der er 
plads til 60 deltagere efter ”først-til-
mølle-princippet” 
Kontaktperson: Hilda Kristensen
Mail: hildaogleif@gmail.com 
tlf. 24219954

Betaling: Sparekassen Kronjylland 
reg.nr. 6116 konto 9042279323



1�

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. 86 54 09 54 
Email: hildaogleif@gmail.com

Sekretær 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

Knud Warming
Holsteinsgade 39, 8300 Odder
tlf. 27 78 28 61
Email: kcwarming@gmail.com

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

Suppleanter:

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

Inger Bak
Boulevarden 21 E, 8300 Odder 
tlf. 21 42 31 59
Email: inger.bak@profibermail.dk

Medlemskab i Foreningen Norden 2021/2022
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.
Skolemedlemskab  ..................................................................... 495 kr.
Skolemedlemskab under 100 elever   ......................................... 200 kr.
Biblioteker  ................................................................................  395 kr.
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