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GODT NYTÅR 
til alle medlemmer i Foreningen Norden Aalborg og omegn og jer, som er inte-
resseret i Foreningen Nordens arbejde. 
Velkommen til en spændende forårs- og sommersæson 2021, hvor vi har sam-
mensat et program med gode nordiske emner – i året hvor Foreningen Norden 
Aalborg og omegn har eksisteret i 90 år. 
Desværre er filmstudiekredsen ikke med i forårsprogrammet, da den ikke kan 
overholde gældende regler for Covid-19. 
Alle er velkomne til vores arrangementer, dog er der en lille ekstra betaling for 
ikke-medlemmer. 
Vær opmærksom på, at der er tilmelding til vores arrangementer. 
Anbefal gerne et medlemskab af Foreningen NORDEN til naboer og venner. 
Tilmeldinger kan ske via: hjemmesiden: www.aalborg.foreningen-norden.dk,
til maillisten norden-aalborg@gmail.com eller til bestyrelsen. 
Som medlem af Foreningen NORDEN får du: 

Medlemsbladet for Foreningen Norden Aalborg og omegn 2 gange årligt 
Foreningen Nordens rejsekatalog, som udkommer i januar 
Chancen for at møde nye mennesker, som også interesserer sig for det 

nordiske 
Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer 
Magasinet NORDISKE 4 gange årligt 

Vores generalforsamling er kun for medlemmer - NY DATO: 24. APRIL
Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst både den 18/3 og 3/6-20 og 17/3-21. 
Nu ser vi frem til den 24. april 2021, hvor vi skal have godkendt vores nye 
medlemmer i bestyrelsen, som blev konstitueret ved et bestyrelsesmøde sidst i 
juni 2020. NB Tilmeldte på vores mailliste får ved hvert arrangement en 
reminder, og desværre har vi i 2020 også været nødsaget til at sende besked 
om aflyste arrangementer på grund af Covid-19. 
Tilmelding til maillisten skal ske til John Esbech 

Bemærk: Medlemskontingenterne er stadig uændrede 

Tryk: SoLo Grafisk A/S http://solografisk.dk 

Vi har i Norden Aalborg 2 læsekredse, som  har fungeret i efteråret 2020.  
Kredsen i Langholt  er fuldtegnet og ledes af Agnethe Jensen, mobil 61346360. I 
læsekreds Trekanten er der igen plads til nye interesserede. Denne kreds ledes af 
Linda Esbech, som kan kontaktes på mobil 20610356. Mødedage tirsdag formiddag. 

http://aalborg.foreningen-norden.dk/
mailto:norden-aalborg@gmail.com


Forårets højskoler gennemføres, da der er tilmelding til hvert enkelt arrange-
ment. 
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 

Island i ord og billeder ved tidligere højskoleforstander Aage Augustinus 
Onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00  
Trekanten - bibliotek og kulturhus 
En rejse i Islands natur, kultur og litteratur.  
Snedækkede vulkaner, spruttende gejsere,  
vilde vandfald og sydlandets store landbrugsom- 
råde, der var centrum i middelalderens Island. 
Foredraget vil også bringe os til Vestmannaøerne,  
som de fleste husker for det voldsomme vulkanudbrud i 1973, som betød at 
store dele af byen blev ødelagt af lava og aske. Sluttelig tager vi til hovedsta-
den Reykjavik med bl.a. det imponerende koncerthus ”Harpa” tegnet af den 
danske arkitekt Henning Larsen i samarbejde med den dansk-islandske kunst-
ner Olafur Eliasson. 

Forfatter Lise Andersens romaner om Grønland - NY DATO: 15. SEPT.
Onsdag den 15 . september 2021 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 udkom i 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.  

Besøg i Håndværkerhuset 
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 10.30 
Kattesundet 20, Aalborg 
Vi skal på rundvisning i Håndværkerhuset. Huset hvor vi får indblik i de gamle 
håndværk, vi alle kender. Bl.a. besøger vi naverne, som har nordiske rødder. 
Her er plads til 15 deltagere, så hvis dette har din interesse, så gælder først til 
mølle princippet. Der vil blive serveret en kop kaffe og et stykke kage. 
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Tapio Juhl fortæller om at være ”finnebarn” 
Onsdag den 21. april 2021 kl. 19 
Trekanten - bibliotek og kulturhus 
Tapio Juhl blev født i Karelen (tidligere del af Finland) i 1941. Han kom til Dan-
mark i 1943 sammen med sin 3 år ældre bror. 
Tapio Juhl fortæller: På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939-
1945 blev 80.000 børn i alderen fra 1 til 9 år i det man kaldte ”verdenshistoriens 
største flytning” sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3764. 
Af dem kunne 451 af mange årsager blive i Danmark. Jeg er en af dem. Det er 
den historie, jeg gerne vil fortælle. 

KREDSEN Nordjylland 

Mandag 12 . april 2021 - NY DATO 
Det Grønlandske Hus,  
Vesterbro 79 Aalborg 
Kl. 17.00 – 19.30 

Foredrag ved Gorm Houlberg tidligere ”Sejle kendt mand” og lods på krydstogt-
skibe gennem mange år på Grønland. 
Pris 75 kr. incl. en grønlandsk ret 
Tilmelding til Karin Arveschoug tlf. 23217769  
mail: karinarveshoug@gmail.com 
senest 30. marts 
Samlingsrestriktionerne for Covid-19 vil blive holdt. 

Kredsudflugten bliver i år lørdag den 28. august i Sæby 

mailto:karinarveshoug@gmail.com
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Generalforsamling 2021 
Foreningen NORDEN Aalborg og omegn 

Onsdag den 28 . april kl. 18.00
Foreningshuset, Torvet 5, 9400 Nørresundby 
Den gamle byrådssal 

Aftenen begynder med et indlæg af formand for lokalafdelingen i Frederiks-
havn og Kredsen Nordjylland Karin Arveschoug, som vil fortælle om sit liv 
med glæder, sorger og kærlighed. 

Kl. 18.45 Spisning  Pris 50,00 kr. inkl. et glas vin/vand
Tilmelding senest mandag den 19. april til Rita H Mikkelsen
Tlf.nr.: 98182740 / 20989204 
Mail adr. hoyermikkelsen@gmail.com 

Generalforsamling kl. 19.45 
Dagsorden 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Det reviderede regnskab 
Forslag fra lokalbestyrelsen 
Forslag fra lokalafdelingens medlemmer 
Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen samt godkendelse af den konsti-
tuerede bestyrelse fra 2020 
På valg er: 
Peter Rasmussen, John Esbech, Margit Tymm-Andersen og Rita H Mik-

kelsen 
Suppleant Lone Rothmann 
Valg af revisorer 

   Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have 
modtaget pr post eller mail senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen kl. ca. 20.30, vil der være kaffe/kage og en marke-

ring af Foreningen Norden Aalborg og omegns 90 års fødselsdag. 

mailto:hoyermikkelsen@gmail.com
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Tag med på en spændende 2-dagestur til den smukke svenske 
skærgård 

Lørdag d. 15. - søndag d. 16. maj 2021. 

Afgang fra pendlerpladsen ved T.H.Sauersvej kl. 6.00 
og fra Kvickly, Bouet kl. 6. 15. 

Vi har egen bus og guide med på turen. Sejlads med Stena Line til Göteborg. 
Første stop bliver øen Marstrand, hvor vi bl.a. får en guidet rundtur på Carlsten
-fæstningen. Vi fortsætter til Uddevalla, hvor vi skal overnatte på Bohusgården
Hotell med et dejligt wellness-område. Beliggenheden ved fjorden ved siden af
den spektakulære promenade og blot 100 m. fra stranden gør hotellet til en
sand perle for oplevelser i området.
Her spiser vi aftensmad og morgenmad.
Næste morgen fortsætter vi nordpå til Tanumshede og ser de store hellerist-
ningsfelter og Vitlycke Museum.
Vi fortsætter til den idylliske skærgårdsby Fjällbacka, kendt fra Camilla Läck-
bergs krimier og opholdssted for Ingrid Bergman. Hvis tiden tillader det, besø-
ger vi også det smukt beliggende akvarelmuseum på Tjörn.

Øvrige måltider er ikke inkluderet i prisen. 
Hjemkomst til Aalborg ca. kl. 23.00. 
Pris for medlemmer 2495 kr., ikke-medlemmer 2695 kr.  Tillæg for enkeltvæ-
relse 300 kr.  
Tilmeldingen er bindende, når der er betalt på kontonummer 8145 
0000816949. Husk at notere navn og ”Sverige”. 

Yderligere informationer og tilmelding senest 1. marts til Peter Rasmussen: 
peterras0211@gmail.com  eller tlf. 51512553. 
NB! Der tages forbehold for coronasituationen. Ved evt. aflysning refun-

deres de indbetalte beløb naturligvis. 

Sommerudflugt 
Vi påtænker at lave en natur- kulturtur med bus til Mors i juli måned 

mailto:peterras0211@gmail.com
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Bestyrelsesmedlemmer: 

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

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

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 

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

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

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 

klip 

Jeg ønsker at indmelde mig i Foreningen Norden 

Tilføj mig på foreningens mailliste (se side 2) 

Navn: 
Adresse:  
Postnr/ By: 
Tlf: 
E-mail:

Underskrift: 

Medlemskab pr. år koster: (sæt kryds for medlemstype)
 Personligt 295 kr. Husstand 390 kr. Pensionist 195 kr. Pensionistpar 240 kr. 




