Spændende nordiske emner og hyggeligt samvær!
Foreningen Norden i Ringsted indbyder til en ny sæson. De fleste møder
foregår som sædvanlig i Kulturhuset, Søgade 3, Ringsted. Prisen for
deltagelse er 75 kr.for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.
Ud over det omtalte vil vi onsdag den 18. november tilbyde en udflugt
til København. Denne vil der blive orienteret om pr. E-mail og brev.
Som annonceret på forsiden bliver der i maj 2021 venskabsbytræf
i den norske venskaby Halden, hvor vi bl.a. skal opleve den norske
nationaldag, 17. maj. Medlemmerne informeres i god tid.

Genforening. Men hvad vil det sige at være dansk?
Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 er blevet
markeret på mange måder i medierne, og vi har derfor valgt
at se på begivenheden fra en anden vinkel: Hvad var det
for et Danmark, og hvad var det for en danskhed, sønderjyderne mødte og kom til at leve i? Det har vi fået Kasper
Støvring til at forklare. Han er uddannet i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og er ph.d. Kasper
Støvring, der bor i Sorø, er kendt som flittig debattør og
forfatter. Mødet holdes sammen med Grænseforeningen.

Torsdag 17. september kl. 19.30 i Kulturhuset

Mød forfatteren Lars Johansson

OBS!

Der tages forbehold for ændringer, aflysninger og
restriktioner som følge af Corona-situationen

Skumringstime med svenske viser
Skumringstimen er den stemningsfulde start på den nordiske litteraturuge, og i år skal vi høre oplæsning fra
Audur Ava Olavsdottirs roman ”Ar”.
Bagefter kan publikum for en pris af
150 kr. nyde en tapasmenu med tilhørende drikkevarer og høre sangeren
Allan Højer, der sammen med sin guitarist opfører et sangprogram, som
de kalder ”Svenske skønheder”. De nærmere regler for tilmelding og betaling
vil fremgå af en skriftlig information, der udsendes i første halvdel af oktober.

Mandag 9. november kl. 19.00 på Ringsted Bibliotek

Mød manden, der kørte til Nordkap på sin traktor
Kurt L. Frederiksen er mag art i nordisk litteratur, lærer og forfatter. Men han
har også en gammel traktor, og med den har han kørt hele vejen til Nordkap.
Nu kommer han hertil for at fortælle om sin tur.
Kurt Frederiksen bor på Reersø, men har stor rejselyst.
Siden turen til Nordkap har han også været i Island
med sin traktor, der kun kører 25 km. i timen.
Kom og hør den garvede foredragsholder og
traktorfører berette om sin 5200 km. lange køretur
op gennem Sverige og Norge og hjem gennem Finland.
Tættere på Norden kommer du ikke!

Lars Johansson er filmmand og forfatter. Han har skrevet en række spændende
bøger, bl.a. Ved Ishavet, Dancing Charlie og Signe. Det er store
romaner, hvor anden verdenskrig spiller en rolle for handlingen.
”Ved Ishavet” foregår i den
nordnorske fiskerby Berlevåg
og er en storslået fortælling om
en pige og en yngre kvinde og
deres liv i et lille samfund under
krigen. Sidst har Nordens
bogkreds læst en anden af
Johanssons romaner, ”Dancing
Charlie”, der også fortæller en
dramatisk historie fra krigens tid.

Tatiana Kisselova Gudnæs er sangerinde og festarrangør,
og hende har vi i år bedt om at lede en festlig sangaften,
hvor hun vil synge populære numre fra opera, operette
og musical, men også synge for til en række fællessange.
Tatjana er russisk af fødsel, men har boet her siden 1995.

Onsdag 28. oktober kl. 19.30 i Kulturhuset

Torsdag 18. februar kl. 19.30 i Kulturhuset

HUSK: GENERALFORSAMLING TORSDAG 4. MARTS

Torsdag 21. januar kl. 19.30 i Kulturhuset

Sangaften med den russiske sangerinde

HUSK: NORDISK GÆSTEBUD TiRSDAG 23. MARTS

