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Lad os følge Benny Andersens opfordring i 
digtet ”Skandinavisk förstås” fra 1990:

Lidt syd om Nordpolen ligger Norden, 
et ganske velansett sted paa jorden. 
Her snakker man gärna lenge og mye 
om gamla dagar, men också om nye: 
Hvis ikke vi skapar et sunnt miljö 
vill våre skoge og hav snart dö! 
Et ord er en handling om ordet faar styrke 
men ordet blir arbejdslöst utan et yrke. 
Därför maa alla i Norden veta: 
Det gjeller for oss om aa samarbeta 
om bättre miljø for folk og för djur, 
om levande hav og naturlig natur där 
fåglar kan flyve og udkläkke unger 
og barna kan andas med pletfria lunger, 
där snöa er hvit og grönska är grønt 
og regnet kristallklart og vann smager 
skönt. 
Så la os nå verka tilsammans i Norden 
og bli ett eksempel för hela Jorden! 

Vi i bestyrelsen har sammensat et nyt 
program, som har et par ”corona-aflyste” 
gengangere fra i fjor.

Det er vores håb, at mange af jer har lyst 
til at deltage i arrangementerne.

De bedste hilsner,
Aage Augustinus

Vi har netop gennemlevet en sundheds-
krise. Ruslands invasion af Ukraine minder 
os om, at krig i vores nærområde ikke blot 
er en teoretisk mulighed. Eller som den 
tidligere svenske statsminister og nuvæ-
rende bestyrelsesformand for det svenske 
fredsforskningsinstitut Stefan Löfven ud-
trykker det: ”Efter den kolde krig troede 
vi, at vi var færdige med den slags. At 
afspændingen var vejen frem: at vi kunne 
lave aftaler med Rusland. Måske var det 
naivt, men omvendt havde det også været 
forkert ikke at forsøge. Men med krigen 
er forudsætningerne vendt på hovedet.”
Vores verdensbillede har ændret sig radi-
kalt og gør det klart, hvor vigtigt det er at 
samarbejde med vores nærmeste partnere 
for at håndtere udfordringerne indenfor 
og sammen med EU og Nato og i Norden.
De nordiske lande er tæt knyttet sammen 
gennem et fælles arbejdsmarked, øko-
nomi og handel, turisme, kultur og politik, 
hvilket gør Norden til en unikt integreret 
region. Og der er bred opbakning til nor-
disk samarbejde.
Stillet over for krig i Europa, som er udløst 
af aggression fra et af vores nære nabo-
lande, ser vi i dag endnu tydeligere, hvor 
vigtig og værdifuld denne nordiske soli-
daritet er. Den skal vi værne om, men vi 
skal gøre mere end det. Tiden er inde til at 
styrke det nordiske samarbejde yderligere. 
Ifølge en undersøgelse fra sommeren 
2021 mener 86 procent af befolkningen 
i Norden, at det nordiske samarbejde er 
vigtigt eller meget vigtigt. 60 procent 
ønsker mere samarbejde, mens kun én 
procent ønsker mindre samarbejde.

	 ”Lidt	syd	om	Nordpolen	ligger	Norden”
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					Lørdag	den	24.	september,	kl.	18.30

24.09.22:  Middag og fællessang  Side 3
11.10.22:  Foredrag ved Frode Sørensen  Side 4
14.11.22:  Skumringstime - valgmenighedspræst Janne Sneistrup Thomsen  Side 5
23.11.22:  Besøg i Det Grønlandske Hus  Side 6 
02.12.22:  Film i Biffen: Bergmans Ø  Side 7 
02.01.23:  Nytårsmatine - Berit Bjerre Handberg og Bent Handberg  Side 8-9
23.02.23:  Odder Voices laver fortællekoncert  Side 10-11
23.03.23:  Generalforsamling 2022/23  Side 13 
09.05.23:  Forårstur til Ribe  Side 14-15

					Kalender

Middag og fællessang 

Lørdag den 24.september kl. 18.30 på Rude Strand Højskole
Pris for middag, kaffe og kage samt sangtime kr. 200,-  

(øl og vin kan købes til rimelige priser).

Vi starter kl. 18.30 med en nordisk inspireret 2-retters middag og slutter aftenen 
med kaffe og kage. Indimellem er der præsentation af ”Den nye Højskolesangbog” ved 

pianist Mette Hedegaard Jørgensen og Aage Augustinus.
Vi vil synge nogle af de nye sange og også nogle af de gode gamle.

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 19. september til Aage Augustinus 
5118 5102 eller mail: aage-augustinus@mail.dk
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Tirsdag	den	11.	oktober,	kl.	19.00

Hovedpersonen er de dansksindede 
sønderjyders førstemand H.P.Hanssen 
(1862-1936) - medlem af den tyske Rigs-
dag 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 utilfreds-
heden blandt de tyske Rigsdagsmed-
lemmer voksede støt. Enden nærmede 
sig. H.P.Hanssen forberedte sig på sin 
offensiv for at sikre sønderjyderne i 
Nordslesvig 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.

Alt burde være fryd og gammen, men 
sådan var det ikke. H.P.Hanssens fjender 
blandt sønderjyderne lagde mange sten 

Foredrag i Odder Valgmenigheds 
Forsamlingshus, Rørthvej 34

på vejen. Hvilket blev helt åbenlyst ved 
de store festligheder i juli 1920.

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

Sønderjyllands
genforening
set fra Berlin og Aabenraa 
ved Frode Sørensen 

Frode Sørensen
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Mandag	den	14.	november,	kl.	19.00

Skumringstime 
på Odder Bibliotek

På mere end 2000 biblioteker og andre 
samlingssteder i Norden og Baltikum 
samles tusindvis af tilhørere i skumrings-
timen kl. 19.00 for at lytte til en nordisk 
fortælling. Måske kan vi sætte verdens-
rekord i højtlæsning, når vi på nøjagtig 
samme tidspunkt samles og lytter til 
nordisk litteratur.

Oplæsning ved valgmenighedspræst 
Janne Sneistrup Thomsen, Odder 
grundtvigske Valgmenighed, der vil 
læse et uddrag af den svenske forfatter 
Patrik Svensson’s fascinerende fortælling 
”Åleevangeliet: Historien om verdens 
mest gådefulde fisk”. I dag er store 
dele af ålens liv stadig et mysterium. En 

Arrangører: Odder Bibliotek og Foreningen NORDEN i Odder

fisk, som Aristoteles, Sigmund Freud og 
mange andre forgæves har forsøgt at 
forstå. 
Hvor meget kan man vide om en ål? 
Eller om et menneske? Årets højtlæs-
ningsbog handler om den gådefulde ål, 
men også om forfatterens forhold til sin 
far, og hvordan ålen bragte dem sam-
men. Hvor ålen fødes, formerer sig og 
dør, har længe været et videnskabeligt 
mysterium. Den europæiske ål fødes i 
Sargassohavet, driver med Golfstrøm-
men mod Europa og lever derefter i 
vores nordiske farvande indtil den dag, 
de svømmer tilbage til deres oprindelse 
for at formere sig og derefter dø. Patrik 
Svensson fortæller historien om den i 
øjeblikket truede ål ved at søge efter sin 
egen oprindelse og blande fiktion med 
populærvidenskab. Vi får del i forfat-
terens barndomsminder ved et vildt 
piletræ langs en stille strømmende å. 
Der, i den skånske natur, forenes far og 
søn i et stille fællesskab.

Desuden vil der være sang og fællessang 
ved ODDERKORET. 
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 

Janne Sneistrup Thomsen



�

Grønlandsk kultur i mødet 
med Danmark

i Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52A, Aarhus

Onsdag	den	23.	november,	kl.	19.30

Direktør i Det Grønlandske Hus i Aarhus, 
Tanja Nielsen, vil fortælle om husets 
virke og opgaver. Husets virke og grøn-
landske forhold i dag trækker tråde til 
fælles kolonihistorie, vi deler gennem 
Rigsfællesskabet. Derfor vil oplægget 
også have en historisk gennemgang for 
at skabe en større forståelse for sam-
menhængen til de nuværende forhold 
og samfund.

Der tilbydes fælles transport, som 
bestyrelsen koordinerer med afgang fra 
Spektrum kl. 18.45

Entré: kr. 60,- incl. kaffe og kage

Tilmelding: senest lørdag den 
19. november til: Aage Augustinus  
aage-augustinus@mail.dk / 5118 5102
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						Fredag	den	2.	december	2022,	kl.	20.30

I samarbejde med Biffens filmklub, Den 
Smalle, vises filmen "Bergmans Ø". 
Filmen foregår på den svenske ø, Fårö, 
hvor Ingmar Bergman boede, og hvor 
han skrev og optog flere af sine film.
Filmen handler om et amerikansk 
instruktørpar, Chris og Tony, som tager 
på ferie på Fårö for at finde inspiration 
i det på en gang mystiske og smukke 
landskab. Som dagene går, sløres skellet 
mellem virkelighed og fiktion for de to, 
hvis parforhold sættes på prøve i mødet 
med den svenske natur og fortidens 
ekko, hvor Bergmans liv og virke klinger 
med. 
"Bergmans Ø", som blev nomineret til 
Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes, 
er instrueret af Mia Hansen-Løve. 
Filmen indledes med et kort oplæg. Bil-
letter kan reserveres i Biffen til ordinær 
billetpris (rabatpris tilbydes, hvis man er 
medlem af Den Smalle).

Film i Biffen
Bergmans Ø

Der er mulighed for at deltage i fæl-
lesspisning i Biffen kl. 19.30, hvor der 
serveres en lækker anretning fra Fru 
Møller til 105 kr. 
Tilmelding til spisning sker separat ved 
henvendelse til Biffen (tlf 8654 0077) 
senest onsdag den 30. november kl. 20. 

LÆSEKREDSE
Foreningen Norden i Odder har to  

læsekredse der mødes i kirkecentret.

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

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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Så er det tid at mødes og ønske hinanden 
 

					Mandag	den	2.	januar	2023,	kl.	14-16.30

Godt Nytår!

Vi starter traditionen 
tro med champagne og 
kransekage. 
Herefter er der fore-
drag ved Berit Bjerre 
Handberg og Bent 
Handberg.

Nytårsmatine 
i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus
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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 fundamen- 
talt 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, som dækker et land- 
område 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: 60,-
Tilmelding: senest onsdag den 28. december til: 
aage-augustinus@mail.dk eller tlf. 5118 5102

Fra Hou til Grønland
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							Torsdag	den	23.	februar	2023,	kl.	19.30

Koncert med 
Odder Voices 
i Odder Valgmenigheds Forsamlingshus
 
Altid har jeg længsel
En fortællekoncert

Odder Voices
Dir. og koncept: Catarina Bosæus
Piano: Lisbeth Iversen
Fortæller: Lise Laursen

Odder Voices laver fortællekoncerter; 
en koncertform, hvor kormusik og tekst 
danner én fortælling. 2018 bød på Som-
mernatteblå magi, 2019  Nordsøsange 
og Yuletide. Det seneste skud på stam-
men er Altid har jeg længsel.  

Mennesket er drevet af længsel. En sød-
mefuld og nådesløs kraft, som sender os 
ud i verden  og hjem igen. Den sender 
os jublende i favnen på hinanden, men 
også derned, hvor døden kan være en 
befrielse. Vi længes efter nattens komme 
eller morgenens frembrud. 

Tove Jansson, mumitroldens mor, ved 
meget om længsel. Hendes billedbog 
“Hvem skal trøste Knytten?” er en 

rørende, humoristisk og heroisk kærlig-
hedshistorie, som rækker langt ud over 
barndommen og Mumidalen. Vi knytter 
fortællingen om Knyttens rejse sammen 
med musik af bl.a. Suzanne Vega, Jan 
Johansson og Bo Kaspers Orkester. De 
danske indslag er af Tobias Trier, B.S. 
Ingemann, Anton Berntsen og Helle 
Hansen, og nordiske sange og folkemu-
sik rammer det hele ind. 

Entré: kr. 60 incl. kaffe og kage 

Tilmelding: 
Senest lørdag den 18. februar til: 
Aage Augustinus 
aage-augustinus@mail.dk / 5118 5102
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Nørregade 6, 8300 Odder
Tlf. 8780 2800

Åbningstider:
Alle dage kl. 8.00-20.00

Generalforsamling
i Foreningen NORDEN Odder

Torsdag den 23. marts kl. 18.00 afholder Foreningen NORDEN Odder 
den årlige generalforsamling 2022/2023 i Odder 

Valgmenigheds Forsamlingshus

						Torsdag	d.	23.	marts	2023,	kl.	18.00

Kl.18.00:  Generalforsamling.
Kl.19.00:  Foreningen er vært ved et mindre traktement. 
  Derefter vil lektor Rasmus Brun Pedersen fra Stats- 
 kundskab ved Aarhus Universitet holde et oplæg  
 om nordisk forsvars- og sikkerhedspolitik set i lyset 
 af krigen i Ukraine.

Rasmus Brun Pedersen

Tilmelding: senest den 18.3.2023 til: aage-augustinus@mail.dk / 5118 5102
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	Tirsdag	den	9.	maj	2023	kl.	7.00

Tirsdag 9. maj 2023 kl. 7.00
7.00: Afgang fra Banegårdspladsen med 
bus. Kaffe og rundstykker undervejs. 

9.30: Ankomst Vadehavscentret.
11.15: Afgang Vadehavscentret. 
11.30: Ankomst Restaurant Backhaus 
til frokostplatte: Marineret sild med løg 
og karrysalat, røget laks med røræg og 
grønne asparges, roastbeef med pickles 
og peberrod, mørbradbøf med cham-
pignon a la creme. 2 slags dansk ost 
med syltede nødder, oliven og peber-
frugt, rugbrød, franskbrød, hjemmebagt 
knækbrød og smør.
 
13.15: Ankomst Ribe Domkirke på 
Torvet i Ribe, hvor sognepræst Torben 
Bramming guider og fortæller om dom-

kirken og salmedigteren, biskop Hans 
Adolph Brorson (1694-1764). Der er 
mulighed for at besøge domkirkens 52 
meter høje tårn med en fantastisk udsigt 
(498 trappetrin) og domkirkens museum 
på 1. sal (kun få trappetrin). 
Det koster ca. 20 kr. af egen lomme, 
mens alle andre udgifter er iberegnet. 
Brorson kendte stormfloderne ved 
Jyllands vestkyst, hvor en stormflod i 
1634 blev husket som "den anden store 
menneskedrukning" med en vandstand 
godt 6 meter over normal. 8.000 men-
nesker og tusindvis af husdyr druknede. 
Selv i domkirken stod vandet højt. Bag 
prædikestolen er vandstanden i 1634 
afmærket til 170 cm over gulvhøjde. Det 
kan have inspireret Brorson til linjerne:
”Gik alle konger frem på rad / i deres 

Forårsudflugt til Ribe
1-dagstur med luksusbus

Ribe Domkirke
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magt og vælde, / de mægted ej det 
mindste blad / at sætte på en nælde.”
I domkirken oplever vi COBRA-kunstne-
ren Carl Henning Pedersens udsmykning.

14.45: Afgang til Ribe Kunstmuseum 
tæt ved domkirken. En vandring gen-
nem Ribe Kunstmuseums smukke sale er 
en vandring gennem 200 års kunst- og 
kulturhistorie. Her nyder vi kaffe og en 
kage. 

Sønderborg Slot

Find Foreningen NORDEN Odder på Facebook eller på vores hjemmeside: 
www.odder.foreningen-norden.dk

16.00: Afgang fra Ribe. 
18.00-18.30: Hjemkomst til Odder.

Pris: pr. person 795 kr. 
Tilmelding: senest 15. januar
efter først til mølle-princippet. 
Der er plads til 50 deltagere i bussen.
Betaling: Sparekassen Kronjylland 
reg. nr. 6116  konto  9042279323.
Tilmelding: til kasserer Hilda Kristensen 
på mail: hildaogleif@gmail.com

Vadehavscentret

Ribe Kunstmuseum
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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: kcwarming@gmail.com

Jørgen Hejlsvig
Skovsangervej 1, 8300 Odder
tlf. 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:

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

Else Marie Grand 
Spongsvej 2, 8300 Odder 
tlf. 61 46 34 60
Email: familiengrand@gmail.com 

Medlemskab i Foreningen Norden 2022/2023
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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