
    Foreningerne NORDEN 
        Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Omegn, Høje-Taastrup 

         Samarbejde over grænser – lande- og kommunegrænser 

         Informationsbrev august 2018 

 

Kære medlemmer af Foreningen 

NORDEN, 
Et par stykker af os er snart på vej til de 3 

spændende byer, Vilnius, Minsk og Lviv. Vi 

planlægger at fortælle lidt om turen og vise 

nogle billeder til generalforsamlingen i marts. 

”Samarbejde over grænser – lande- og 

kommune”. Jamen også samarbejde med andre 

foreninger, som ses af efterårets udbud af 

aktiviteter. 

Håber vi ses  
 

Søndag 9. september, kl. 09 – kl. ca. 17.00 

vi er med på Historisk Selskab på Egnstur til 

Stevnsfortet. 

Turen starter på parkeringspladsen på Højvangsvej i 

Glostrup. 

Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en brik i 

Danmarks og NATO’s forsvar. I dag kan du på en 

guidet tur opleve det underjordiske fort, som det så 

ud dengang, da krigen var tættest på. 

Herefter er der frokost på Højeruplund, hvor vi får 

det store Stevnske frokostbord hertil en øl, sodavand 

eller et glas vin. 

Så er der lidt tid på egen hånd, med mulighed for at 

gå ind og se kirken, inden vi får kaffe og lagkage. 

Herefter går det mod Glostrup igen hvor vi forventer 

at være hjemme kl. 17. 

Deltagerpris: kr. 400,-  

Tilmelding senest 25. august. 

E-mail til jens@sorte.dk eller 2089 0641 

Beløbet betales i bussen og dækker transport, entre, 

frokost og eftermiddagskaffe. 

Nordiske eftermiddage på Rødovregaard 

Kirkesvinget 1 

I Kostalden. 
I samarbejde med Fora 

3 foredrag, 50 kr. pr foredrag, alle 3 for kr. 120,-. 

Betaling og tilmelding på stedet. 

Betalingen dækker også kaffe og kage. 

 

Onsdag 26. september kl. 15-16.30 

På sporet af Vitus Bering 

 
Museumsdirektør Orla Madsen taler om en af 

verdenshistoriens største opdagelsesrejsende. 

Danskeren Vitus Bering.  Danmarks Radio har netop 

vist en udsendelsesrække om ham og hans 

opdagelser. En af eksperterne i serien er arkæolog og 

museumsdirektør Orla Madsen. Orla Madsen var i 

1991 med til at udgrave Berings jordiske rester på en 

lille ø i det nordlige Stillehav.  

Orla Madsen vil i et billedforedrag berette om 

Bering, hans liv og ekspeditioner og ikke mindst om 

udgravningerne af hans og de andre søfolks jordiske 

rester. 

 

Onsdag 10. oktober kl. 15-16.30 

Island, ildens og isens land 

Vulkaneksperten Henning Andersen beretter om de 

islandske vulkaner, hvordan de har skabt landet, og 

hvad det betyder at leve i Island med bevidstheden 

om, at der når som helst kan komme et nyt udbrud. 

Mange husker sikkert for nogle år siden, da lufttrafik 

i hele Europa måtte lukkes på grund af et islandsk 

vulkanudbrud. 

http://www.fora.dk/


Henning Andersen vil også fortæller også om de 

mange sagn, myter og legender der knytter sig til 

vulkanerne, og som han tidligere i år udgav en bog 

om. 

 

Onsdag 24. oktober kl. 15-16.30 

Estland, Letland, Litauen. 

Ikke bare ”Baltikum”. 

Landene har markeret 100 år 

som selvstændige og 25 år for 

friheden fra Sovjetunionen. 

Fotograf Jens K.L. Jørgensen 

var i 1996 vært for en litauer på 

udveksling og har siden besøgt 

de 3 lande på den anden side af 

Østersøen både privat og med 

studierejser med Foreningen 

NORDEN. 

Som farverige brikker til et 

puslespil er vi rundt i 

mangfoldigheden af historie og 

kultur. Billeder fra meget personlige oplevelser, hvor 

vi er med til høstfest hos zetoerne, besøger Glostrups 

venskabsby Talsi og hører historier, der kan være 

svære at tro på. 

Hvis man tror at Zar-Rusland og besættelsen af 

Sovjetunionen siden 1945 har undertrykt de lokale 

kulturer, folk og frihed kan man blive overrasket.  

 

Fredag 2. november, kl. 18.15. Glostrup Bibliotek,  

 
 

Inviterer til en viseaften med nordisk islæt og 

NORDENs medlemmer kommer med til 

medlemspris, kr.30,- 

Vi mødes 18.15 med madpakke og drikkevarer og på 

bedste skovtursmaner hygger vi os inden 

visesangerne underholder kl. 19.30. 

OBS: Der kan IKKE købes noget, heller ikke 

drikkevarer. 

Man kan også bare komme kl. 19.30. 

Tilmelding senest 25. oktober til jens@sorte.dk,  

tlf 20 89 06 41 

 

Mandag 12. november kl. 19.00, skumringstimen 

Glostrup Bibliotek 

Oddur Sæmundsson læser 

om helte i Norden.  

Verdens største 

højtlæsning; på biblioteker 

i Norden, de baltiske lande 

og Belarus læses samtidig 

samme tekst. Foreningen 

NORDEN giver et glas vin 

og der bliver en snak om 

den aktuelle tekst og 

Island. 

Gratis adgang. 

 

 

8. december, kl. 12.00 

Julestue i Byhistorisk Hus 

(I gl. dage, den gl. præstegård) 

Det er blevet en god tradition at mødes til julehygge 

med god mad, julesange og lidt historie.  

 

 

Mere om julestuen, sangens dag 23. februar, 

generalforsamling 17. marts og 100-års 

arrangementer for venskabsbyer i info-brev i 

november 

 

 

De meget og alt for mange varme dage; 

nogen kalder det sommer, andre kunne kalde 

det naturkatastrofe. 
 

 

med venlig hilsen, 

Styrelsen i lokalforeningerne på Københavns 

Vestegn 
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