Vidste du, at Foreningen NORDEN ……

Program 2019/20

Arbejder for øget samarbejde over de nordiske landegrænser
Har taget initiativ til
 Pasfrihed i Norden
 Frit nordisk arbejdsmarked
 Den nordiske socialkonvention
 Det nordiske kultursamarbejde
 Det nordiske uddannelsessamarbejde
Sætter fokus på
 Skole og uddannelse
 Venskabsbysamarbejde
 Kultur




Formidler venskabsklasser mellem nordiske skoler
Sender skoleklasser på udveksling til andre nordiske lande via Nordplus Mini
Sender unge på udveksling via projekt Nordjobb



Driver projektet Norden i Fokus som et nordisk informations-, kultur- og
debatvindue på Frederiks og Carls Bastioner i København
Driver rådgivnings- og informations-telefontjenesten Hallo Norden
Samarbejder med bl.a. Nordisk Ministerråd om en række projekter




Foreningen NORDEN
i Varde og Omegn

Som medlem af Foreningen NORDEN i Danmark kan du købe publikationer til
fordelagtige priser, få gode rejsetilbud, rabatter på hoteller, færger, billeje m.m.
Du får også information om diverse arrangementer – lokalt og på landsplan.
Bliv medlem af Foreningen NORDEN

Vil du vide mere så kontakt: Foreningen NORDEN i Varde
Formand: Kirsten Dahl Andersen
Tlf.: 75221697

Formand: Kirsten Dahl Andersen
Tlf. 75 22 16 97
Sekretær: Inger Herrgård Jepsen
Tlf. 75 21 19 34

Kære medlemmer
Vi byder velkommen til en ny sæson i Foreningen NORDEN, og
har hermed fornøjelsen at sende vort program for 2019-20.
Arrangementerne vil desuden blive meddelt i Jydske Vestkysten
under ”tid og sted”. Vi håber, medlemmerne vil slutte godt op
om vore arrangementer, så vi i fællesskab kan skabe aktivitet og
øget medlemstilgang i foreningen.
Til de arrangementer, hvor vi har engageret folk udefra, vil vi
opkræve en lille entré: Medl. kr. 35,- Ikke-medl. kr. 50,- incl.
kaffe.
Mandag den 11. november 2019 kl. 19.00
Mødested: Varde Bibliotek

”Skumringstid”
Det er 23. gang, at der er højtlæsning af samme tekst samtidig i
hele Norden. Temaet i år er ”Fest i Norden”, og der læses
uddrag fra Babettes gæstebud af Karen Blixen.

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.30
Mødested: Konfirmandstuerne, Vestervold 1, Varde

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen vil tidl. sognepæst ved Gjesing Kirke,
Flemming Rishøj, gennem dias og ditto musik fortælle om
Vinteren fra sin foredragsrække ” de fire årstider.”
Foreningen NORDEN er vært ved et lille traktement.
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.30
Mødested: Konfirmandstuerne, Vestervold 1, Varde
Hvad kan danskerne lære af det islandske folk?
ved K. Torben Rasmussen, direktør for KulturRetur A/S.
”I foredraget beskriver jeg landet og folket. Jeg forklarer
baggrunden for den voldsomme økonomiske krise, der ramte
landet for nogle år siden. Og jeg forklarer, hvordan de nu næsten
er kommet igennem krisen. Jeg har nogle billeder med, og også
nogle rejseprogrammer.”

Der kan købes kaffe og kage.

Pris: Medl. kr. 35,-. Ikke-medl. kr. 50,-.

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30
Mødested: Konfirmandstuerne, Vestervold 1, Varde

Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00
Mødested: Varde Bibliotek

Hvordan overlever man døden?
ved forfatter og radiovært Esben Kjær.
Sorg er måske den mest brutale menneskelige oplevelse. Men
sorg er også dybt naturlig, og ingen slipper for den. Så hvordan
overlever man turen gennem sorgen? Hvordan navigerer man i
den? Og hvor meget kan man selv gøre – sådan helt konkret –
for at mildne rejsen?
Esben Kjær svarer på disse og andre helt konkrete spørgsmål i
sit nye foredrag, der er baseret på sin nye bog ”Døden – En
overlevelsesguide. En eksistentiel håndbog for efterladte”.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk Foredragsforening. Tilmelding nødvendig til www.vardekirke.dk fra
1. december. NORDENs medlemmer gratis.

Norden og Genforeningen
har det også betydning i dag og i fremtiden.
Foreningen NORDENs generalsekretær Peter Jon Larsen vil
med udgangspunkt i Foreningen NORDENs 100 års jubilæum
2019 og 100 året for Genforeningen 2020 se på betydningen af
disse to historiske begivenheder i nutiden og fremtiden.
Arrangementet er i samarbejde med Varde Bibliotek.
Entre og traktement er gratis for Foreningen NORDENs
medlemmer.

