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Per Thomassen
”De nære ting. Egholm færgeleje med udsigt til Lindholm Kirke

Foreningen Nordens formål er at styrke et folkeligt nordisk samarbejde.
Bestyrelsen byder velkommen til gamle og nye medlemmer, og jer som er interesseret i Foreningen Norden
Vi måtte aflyse flere arrangementer og generalforsamling her i foråret efter en interessant
og sidste aften på Kofoeds Skole den 11. marts, og vi ser nu frem til en spændende efterårssæson, hvor vi overholder gældende regler her i Coronatiden.
Ved vores første bestyrelsesmøde efter Coronanedlukningen blev bestyrelsen konstitueret
med 2 nye medlemmer i overensstemmelse med en udmelding fra Landsforeningen.
Den nye bestyrelse skal godkendes ved den kommende generalforsamling i 2021.
Bladet er denne gang i reduceret udgave og uden aktivitetskalender. Til vores arrangementer er alle velkomne, og tag derfor gerne en ven med. Prisen for arrangementer kan variere,
og der vil være en lille ekstrabetaling for ikke-medlemmer. Ved venteliste får medlemmer
fortrinsret.
Vi har også sendt et ekstra medlemsblad med, som du/I kan give til en ven. Vi sender vores
program ud 2 gange årligt, ligesom magasinet Nordiske udkommer 4 gange om året.
Maillisten - Er du/I ikke med på maillisten, så send venligst besked til
norden.aalborg@gmail.com med navn og mailadresse – så du/I kan få information om
eventuelle aflysninger og måske et spontant arrangement.
Giv os også besked, hvis du/I skifter adresse eller ønsker at blive slettet fra listen.
Alle nye medlemmer, der har oplyst mailadresse, kommer på listen.
Maillisten bliver kun anvendt til ovennævnte og videregives ikke.
Hvis du ønsker medlemskab af Foreningen Norden Aalborg og omegn kan tilmeldingen
også ske på hjemmeside, mailadresse eller til bestyrelsen.
Filmstudiekredsen
Er desværre aflyst i efteråret 2020 på grund af Coronakrisen. Vi kender ikke forsamlings– og
afstandsreglerne til det tidspunkt. Til januar 2021 håber vi på at kunne byde jer alle velkommen igen.
Vi har i Norden Aalborg 2 læsekredse, som vi forventer begynder normal aktivitet igen til
september. Kredsen i Langholt ledes af Agnethe Jensen, mobil 61346360. Her er der desværre ikke plads til nye medlemmer. I læsekreds Trekanten er der til gengæld igen plads til
nye interesserede. Denne kreds ledes af Linda Esbech, som kan kontaktes på mobil
20610356. Mødedage tirsdag.
Nordisk viseaften
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00 på Trekanten - bibliotek og kulturhus
Traditionen tro inviterer vi til sangaften med Visens Venner og Det Grønlandske kor.
Entre for medlemmer 60 kr. og 80 kr. for ikke medlemmer. Med i prisen er et glas vin, øl eller
vand. Tilmelding senest mandag den 19. oktober til Rita H. Mikkelsen 20989204 eller
e-mail: hoyermikkelsen@gmail.com
Tryk: SoLo Grafisk A/S http://solografisk.dk

Efterårets højskoler gennemføres, da der er tilmelding til hvert enkelt arrangement.
Prisen for en aften inkl. Kaffe/the og bolle er 50 kr. og 60 kr. for ikke-medlemmer.
Højskoleudvalget byder forslag til emner og foredragsholdere velkommen.
Tilmelding til Margit Tymm-Andersen
Fra sygeplejerske til borgmester
Tirsdag 8. september 2020 kl. 19.00
Trekanten - bibliotek og kulturhus
Borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen vil fortælle om sin interesse for
politik i en ung alder - om jobbet som almindelig politiker med et sygeplejejob og 2 små
børn - til jobbet som borgmester. Det hele krydres med billeder og sjove fortællinger, som
Birgit har oplevet gennem borgmestertiden - herunder også besøg af Foreningen Norden
og deres betydning.
Du skal ro, så længe du er oven vande
Onsdag den 4. november 2020 kl. 19.00
Trekanten - bibliotek og kulturhus
En kalejdoskopisk fortælling om Færøerne. Med fortællinger, anekdoter og sang kommes
der omkring lidt af hvert: hverdagen, historien, folketroen, litteraturen, sproget, politikken,
sangene - til dels med indslag der vedrører Thorben Johannesens opvækst og arbejdsliv
på Færøerne.
Forfatter Lise Andersens romaner om Grønland
Onsdag den 2. december 2020 kl. 19.00
Trekanten - bibliotek og kulturhus
Lise Andersen vil fortælle om sit forfatterskab. Hovedvægten vil blive lagt på de romaner,
der foregår i Grønland, bl.a. hendes nyeste roman ”Hudens tynde is”, som udkommer september 2020. Lise Andersen håber på en god dialog, og der vil blive mulighed for at købe
nogle af hendes bøger. Se mere på www.lise-andersen.dk.
Island i ord og billeder ved Aage Augustinus
Onsdag den 20. januar 2021 kl. 19.00
Trekanten - bibliotek og kulturhus
En rejse i Islands natur, kultur og litteratur. Yderligere beskrivelse i næste nummer.

Guidet tur i Store Vildmose den 20. august 2020 kl. 18.00 - 21.00
Mød op på Vildmoseporten, Gård 18, Biersted Mosevej 277, Aabybro og bliv guidet rundt i
Store Vildmose i egen bil, hvor vi bl. a. besøger: Mindestedet ved Luneborg, trædestenene
og højmosen.
Pris for den guidede tur er 60 kr. Kaffe og kringle kan købes for 30 kr.
Læs mere om Store Vildmose på www.vildmoseporten.dk
Skumringstime. Mandag den 9. november 2020
Program følger senere på hjemmeside og via maillisten.

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand
Rita H. Mikkelsen
Magnoliavej 74, 9000 Aalborg
98 18 27 40/ Mobil: 20989204
hoyermikkelsen@gmail.com

Sekretær/ Norjobb
Peter Rasmussen
Rødkælkevej 7, 9400 Nr.Sundby
Mobil: 51512553
peterras0211@gmail.com

Næstformand
Hjemmeside/ Højskoleaftener
Margit Tymm-Andersen
Løvsangervej 42, 9440 Åbybro,
Mobil: 30 11 94 17
margittymm@gmail.com

Højskoleudvalg
Reidun Ellersgaard/ Norsk udvalg
Stenbjergvej 30, 9220 Aalborg Ø
Mobil: 28 82 13 56
raellersgaard@stofanet.dk

Mailliste/ Filmklub
John Esbech
Ravndalen 12, 9310 Vodskov
Mobil: 20812125
esbech@stofanet.dk
Kasserer
Poul Tradsborg
Hellevej 1, Godthåb, 9230 Svenstrup
Mobil: 41662261
ptradsborg@gmail.com

Foreningsbladet NORDEN/ Filmklub
Inger Schrøder
Sneppevej 46, 9270 Klarup
Mobil 20 92 87 70
inger@ormholt.com
Suppleant/ Hjemmeside
Lone Rothmann
Thistedvej 109, 9400 Nr.Sundby
Mobil: 42229964
lonerothmann@gmail.com

Éndags natur- og kulturtur til Djursland - onsdag den 30. september 2020
Afgang fra Kvickly i Bouet kl. 08.45
Afgang pendlerpladsen Th. Saursvej kl 09.00
Forventet hjemkomst senest kl. 19.00
Prisen for denne tur er 500 kr. og for ikke medlemmer 550 kr.
Med i prisen er formiddagskaffe og brød, frokost og rundvisning på Sostrup Slot
og Kloster. Sostrup Kloster fungerede som kloster fra 1960. I 1988 overtog abbedisse Theresa Brenninkmeijer klosteret og var der indtil 2013, hvor hun sammen med 22 nonner forlod klosteret og Danmark. I 2014 overtog Kirsten Bundgaard Swift klosteret og driver det nu som et refugium og kultursted.
Eftermiddagskaffe med kage er ved Rosenholm Slotspark.
Tilmelding og yderligere information om turen er til Rita H Mikkelsen
e-mail hoyermikkelsen@gmail.com eller mobil nr. 20989204.
Tilmeldingen er bindende når der er betalt på reg.nr. 8145 konto nr.
0000816949 senest tirsdag den 8. september – husk at notere navn og Djursland.

