Foreningerne NORDEN

Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Omegn, Høje-Taastrup
Samarbejde over grænser – lande- og kommunegrænser

Informationsbrev august 2019

Kære medlemmer af Foreningen
NORDEN,

Her er vores programpunkter til sidste halvår af 100
års sæsonen. Vi har en tur sammen med Historisk
Selskab i Glostrup, 3 foredrag på Rødovregård
sammen med Fora, Foreningens Omegnskreds tilbyder
en tur til Skåne, arrangeret af afdelingen i
Tårnby/Dragør og så vores egne traditionelle
arrangementer. Vi har jo også tradition for at lave
spændende rejser. Se hvad vi planlægger til næste år.
Vi er 100 og ved godt mod.
Sammen med Historisk Selskab

EGNSTUREN 2019

Søndag 1. september
Kl. 09.00 afgang fra parkeringspladsen på Højvangsvej.
(Ved Skolevej)
Tilmelding senest 22/8 til: jens@sorte.dk, tlf. 20 89 06 41
Betaling kr. 400,- i bussen.
Æbelholt Kloster.
Et par søjler på marken er hvad der
er tilbage, men i 1200-tallet var her
Nordens største Augustinerkloster,
der både var hospital og datidens uddannelsescenter. Vi
ser på den lille klosterhave og skeletter i museet.
Vi fortsætter til Hundested, hvor der er frit spil på havnen,
med de mange boder og butikker.
Til kl. 12.00, hvor der er en buffet i restaurant Røgeristen.
Efter maden tager vi til Knud Rasmussens Hus.
Den verdensberømte Grønlandsfarer fik i 1917 bygget
dette flotte hus med den
flotte udsigt. I de stuer vi kan
gå rundt i udtænkte
eventyreren planer for nye
ekspeditioner og sad og
renskrev beretninger og de
eskimoiske sagn han havde
fået fortalt, sunget eller danset trommedans til.
På vejen hjem til Glostrup gør vi holdt ved Humlehaven, et
sommerhusområde, hvor vi serverer en øl eller vand, mens
vi nyder udsigten.
I Glostrup igen ca. kl. 17.00

DR-TV. 7. september hele Norden synger sammen

I samarbejde med

Verden rundt på 3
torsdage
3 foredrag af Cecilia Vanman.

Kostalden, Rødovregård, Kirkesvinget 1,
Rødovre
Kr. 50,- pr. foredrag, alle 3 for kr. 120,Og så er der kage til kaffen.
Gerne tilmelding: jens@sorte.dk, tlf. 20 89 06 41
Udover at være medlem af
Kvindelige Eventyrere i
Danmark, er Cecilia den
første danske kvinde der er
blevet optaget som
’Fellow’ i den
internationale The
Explorers Club – verdens
mest prestigefyldte klub for
opdagelsesrejsende og eventyrere. Cecilia har blandt
andet ledt filmekspeditioner for Leonardo di Caprio og
National Geographic Society og har som eneste
dansker krydset Nordvestpassagen på tre forskellige
sejlekspeditioner.
Torsdag 26. september kl. 15-17:
I Vikingernes Fodspor
Rejs med i vikingernes fodspor, når Cecilia Vanman
tager os med på en spændende sejlads fra danske
kyster og igennem norske fjorde til Nordkap, rundtom
de Britiske øer fra Orkney i nord til Scilly i syd. Vi
hører om vikingernes rejseteknikker og møder hvaler,

havfugle, sæler og delﬁner, under rejsen, der fortsætter
til vulkanernes Island. Herfra drog Erik den Røde til
Sydgrønland, og vi besøger de ruiner hans
efterkommere efterlod sig, da de pludselig forsvandt
derfra igen. Som de første europæere opdagede
vikingerne det nordamerikanske kontinent, og vi
slutter derfor i Newfoundland, Canada, hvor de
etablerede sig efter modige, vilde og eventyrlige
sejladser over barske nordatlantiske vande. Foredraget
præsenteres med Cecilias fotos.
Torsdaga 31. oktober kl. 15-17:
Et Grønland i Forandring
Cecilia Vanman tager os med på en fascinerende rejse
i Grønland. Igennem hendes arbejde og smukke fotos,
hører, forstår og mærker vi, hvad Grønland er for en
størrelse. Vi følger isbjergenes liv fra den mægtige
indlandsis til isbræer og det åbne hav, møder vildt
dyreliv, umådelig stor natur og besøger små bygder
gemt i fjorde og bag bjerge. Vi hører om
udfordringerne ved global opvarmning, trækker tråde
til historiske ekspeditioner og rejser med på
hundeslæde hos Sirius Patruljen i Nørdøstgrønland.
Torsdag 21. november kl. 15 – 17
Antarktis – Verdens Dybfryser og Pingvinernes
Rige
I foredraget tager Cecilia Vanman os med på en
fascinerende sejlads til det vældige, men også sårbare,
Antarktiske kontinent, hvor man møder et sandt
overflødighedshorn af dyreliv og overvældende natur.
Vi sejler mellem gigantiske isbjerge, levende vulkaner
og besøger forladte hvalfangerstationer, hvor sæler er
flyttet ind i tomme huse, og pingviner vandrer rundt i
gaderne. Igennem Cecilias fortælling, fantastiske
fotos, video- og lydoptagelser kommer vi helt tæt på
søløvernes overdøvende snakken, mærker de enorme
pukkelhvaler
vende sig i havet,
følger
spækhuggernes
dramatiske sæljagt
og kommer på
kloshold af en
koloni med flere hundredetusinde kongepingviner.

Omegnskredsen/
Mandag 7. oktober
Barsebäck og Turning Torso
Se vedlagte.
Skumringstimen
Mandag 11. november kl. 19.00, Glostrup
Bibliotek.
Temaet er ”fest”
På 100-vis af biblioteker i hele Norden, Baltikum
og nordiske institutioner over hele Europa læses
på samme tid samme tekst.
Temaet er fest, så vi giver champagne,
Medlem af
Kommunalbestyrelsen i
Glostrup og bl.a. Fritidsog Kulturudvalget Dan
Kornbech Christiansen
læser teksten.
Alle er velkomne og der er
gratis adgang.

Søndag 8. december, kl. 12.00
Byhistorisk Hus
Julestue. Mere næste gang.

Næste år: Finland og Russisk Karelen:

Vi forbereder en tur i august 2020. Kontakt sekretæren
hvis du er interesseret. Detaljeret program med
tilmelding og betaling i infoskrivelse senere. Der er
lange afstande og rejsetider, derfor er der 6 forskellige
overnatningssteder1. overnatning i Kotka. Eftermiddag/aften med
NORDEN i Kotka. 3 overnatninger i Vyborg, 1
overnatning i Sordavala, 4 overnatninger i
Petrozavodsk, en dag med Sejltur til øen Kizhi, 2
overnatninger i Joensuu. 1 overnatning i Mikkeli; Bl.a.
Mannerheims jernbanevogn. Og sidste dag på vej til
Helsingfors besøger vi Lahti.
Forsigtigt budget: 12. – 14.000 dkr

Styrelsen på Vestegnen:
Formand:
Flemming Thøgersen
Rebæk Søpark 15, 1.tv.
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 80 40

flemming.thogersen@outlook.dk

Kasserer og sekretær:
Jens K.L. Jørgensen
Sofielundsvej 66
2600 Glostrup
Tlf. 20 89 06 41
jens@sorte.dk

Styrelsesmedlemmer:
Karen Hegelund-Jensen
Bymuren 113, 4 t.h.
2650 Hvidovre
Tlf. 52 19 87 55

hegelundjensen@yahoo.dk

Dan Lysell Clasen
Diget 84, 2 t.h.
2600 Glostrup
Tlf. 50 42 20 99
danlc@hotmail.dk

Lene Finne Jepsen
Rønnevangshusene 11
2630 Taastrup
22 31 48 83
lene.jepsen@email.dk

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

