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Kære medlemmer af Foreningen 
NORDEN,  
Nu ikke bare os 4 foreninger på Vestegnen, 
men vi inviterer lokalafdelingen i 
Roskilde/Lejre til at være med. 
Det skulle gerne give os alle større muligheder 
for arrangementer, både steder og deltagere. 
Derfor stort velkommen til medlemmer i 
lokalafdelingen Roskilde/Lejre.  
 
Skumringstid. 
Glostrup Bibliotek, mandag 15. november 
kl. 19.00 
Sikken tradition; 
på biblioteker i 
hele Norden og 
Baltikum og 
nordiske 
institutioner alle 
steder, læser man 
samtidig samme 
tekst. I år er det 
Sally Salminens 
socialrealistiske 
roman ”Katrina”, 
om en 
nordsvensker, der 
flytter til 
Ålandsøerne. 
Teksten læses af en efterkommer til en 
svensker der samtidig flyttede til de lollandske 
roemarker, Jens KLJ. 
Foreningen er vært og der er gratis adgang. 
Karen Hegelund Jensen læser samme 
dag ”Gryningstid” hos 1. klasse på 
Danshøjskolen. 

Anders Zorn, 
Ordrupgård. 
Onsdag 24. november kl. 
13.00 
Vi mødes ved Ordrupgård, 
Vilvordevej 110, 
(P-plads eller bus 388 fra 
Lyngby station kl. 12.26). 
Den spændende, store 
svensker fra Mora i 
Dalarna, viser 50 af sine 
værker. Han malede meget andet end dejlige 
bare dalarjenter med den ene tå i Siljansøen. 
Tilmelding senest 21/11 til Jens, 
jens@sorte.dk, tlf. 20 89 06 41 
En guide viser os rundt og det koster kr. 200,-, 
der betales på stedet. 
Efter Zorn er der, for egen regning, mulighed 
for en kop kaffe, og/eller en tur i parken. 
 
Julestue. 
Byhistorisk Hus, ”Den gl. præstegård, 
Hovedvejen 135, Glostrup  
Lørdag 11. december kl. 12.00 
Karen laver lam på grønlandsk, der er godt øl, 
julehistorier, julesange, julegaver, sjov og 
hygge. En gammeldags jul. Medbring en 
julegave til ca. 25 kr.  
Tilmelding senest 5/12 til Jens, jens@sorte.dk 
tlf. 20 89 06 41. 
 
Planlagt, næste år: 
Sangens dag. Kor og fællessang 27. februar på 
Rødovregård. 
Generalforsamling hos de 4, lørdag 5. marts. 
 

 
ormand: Flemming Thøgersen, flemming.thogersen@outlook.dk, Kasserer og sekretær: Jens K.L. Jørgensen, jens@sorte.dk, 
Styrelsesmedlemmer: Karen Hegelund-Jensen, khegelundjensen@gmail.com, Dan Lysell Clasen, danlc@hotmail.dk, Lene Finne Jepsen, 
jepsenlenefinne@gmail.com. Henny Kleist Konradaen, hennykleist@gmail.com,  
Roskilde/Lejre, Conny E Pedersen, connyep@gmail.com 
Nordiske flagdage: 

Nordens Dag 23. marts, Valdemarsdag 15. juni, Grønlands nationaldag 21. juni, Færøernes nationaldag 29. juli 
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