Nyhedsbrev fra Skive-afdelingen - September 2013

Min tid som spion
Henrik
Hagemann

Foreningen NORDEN, Skive, inviterer til spændende
foredragsaften tirsdag den 1. oktober kl. 19.30 på
Møllegården, Møllegade 5, Skive med Nordisk Råds
fhv. generasekretær Henrik Hagemann.
Ikke ret mange ved at Nordisk Råds og de nordiske landes
ageren i årene fra 1986 og frem var af meget væsentlig
betydning for, at de baltiske lande kunne få selvstændighed
i 1991 og relativt hurtigt blive optaget i Nato og EU.
Det er nu så længe siden at Henrik Hagemann, fhv. generalsekretær i Nordisk Råd, synes at han kan tillade sig at
fortælle om de nordiske landes støtte til de baltiske landes
frigørelse fra Sovjet, om Sovjets indblanding bag kulisserne
(efterretningsvirksomhed), om USA’s interesse og om de
interne nordiske uenigheder.
Henrik Hagemann var i mere end 25 år, fra september
1984 til november 2009, ansat af Folketinget som generalsekretær for Nordisk Råds Danske Delegation.
På mødet i Skive vil Henrik Hagemann kunne fortælle
om de dramatiske begivenheder bag kulisserne, der førte
til, at Danmark som et af de første lande anerkendte Estland, Letland og Litauen som selvstændige nationer og oprettede en dansk ambassade i Litauens hovedstad Vilnius.
Henrik Hagemann har gennem en årrække været
medlem af Foreningen NORDENS landsledelse og forretningsudvalg. Desuden har han siden 1982 repræsenteret
foreningen i Dansk Sprognævn, hvor han i to perioder har
været næstformand. Han er uddannet cand.mag. i dansk
og tysk og var fra 1978 til 1984 rektor for Marselisborg
Seminarium i Århus.

Entre: Medlemmer af Foreningen NORDEN: 40 kr.
Øvrige 60 kr., inkl. kaffe eller the.

Det nordiske sinds univers
Foredrag på Skive Kunstmuseum af musikskribent
og formidlingschef Steen Chr. Steensen tirsdag den
29. oktober kl. 19.30.
Er der en særlig nordisk klang? En nordisk tone, stemning,
livsholdning?
Komponisten Per Nørgaard har talt om det nordiske
sinds univers med henvisning til Sibelius og Carl Nielsen.
Foredraget med musikskribent og formidlignschef på
Skive Kunstmuseum Steen Chr. Steensen tirsdag den 19.
februar kl. 19.30 fører ind i dette univers med lytteeksempler af netop disse komponister, udfordret af andre
moderne komponister som Arne Nordheim, Kaja Saariaho,
Magnus Lindberg og Svend-Davis Sandström.

Er der også hos dem
noget fælles nordisk?
Og kan man overhovedet tale om det begreb
i dagens globaliserede
verden?
Entre: 40 kr. inkl. kaffe/the.
Gratis for medlemmer af Foreningen NORDEN
og for medlemmer af Kunstforeningen.

Flere arrangementer

>>>

Nyhedsbrev fra Skive-afdelingen - Januar 2013

Skumringstimen
Som led i Nordisk Biblioteksuge inviterer Foreningen
NORDEN i Skive mandag den 11. november kl. 19.00 til
oplæsning af Nordisk litteratur på Skive Bibliotek.
Årets tema er Vinter i Norden og til oplæsningen for
voksne har det nordiske bibliotekarforbund denne gang
valgt ”lsslottet” fra 1963 af den norske forfatter Tarjei
Vesaas. Martin Bach-Vilhelmsen læser udvalgte afsnit fra
bogen, der er er oversat til alle nordiske sprog, plus russisk
og estisk. Den vandt Nordisk Råds litteraturpris i 1964.
Bogen handler om to unge pigers nære relationer,
erfaringer med ensomhed og indtræden i voksenlivet. Den
appellerer dermed også til et ungt voksenpublikum. Efter
oplæsningen vises en filmatisering af bogen (78 min.)
Entre: 40 kr. inkl. kaffe/the

Generalforsamling
Medlemmer af Foreningen NORDENs Skive-afdeling inviteres hermed til den ordinære generalforsamling
Tirsdag den 18. marts 2013 kl. 19.00 på
Aktivitetscentret Møllegården, Møllegade 5, Skive.
Dagsorden ifølge vedtægter, herunder valg af tre medlemmer til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen inviteres
til et offentligt arragement:

Mit Færøerne
Vi arbejder på at få en aftale med en skibonit, som gennem
en årrække har været en hyppig gæst på Færøerne. Det
fortæller han om og viser billeder fra ved et arrangement
Tirsdag den 18. marts kl. 20.00 på
Aktivitetscentret Møllegården, Møllegade 5, Skive
Færøerne består af 18 øer af vulkansk oprindelse i den
nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og
Norge. Øerne har været beboet siden irske munke bosatte
sig på øerne i år 625 - måske tidligere. De blev efterfulgt af
norske bosættere (vikinger) fra omkring 850.
Herefter blev Færøerne en del af det dansk-norske kongerige, men forblev som en del af Danmark efter Norges
uafhængighed fra Danmark i 1814.
I dag bor der knapt 50.000 på Færøerne, hvor hovederhvervet er fiskeri. Det har på det seneste resulteret i en
konflikt med bl.a. EU om, hvor stor en kvote af sild og makrel, de færøske fiskere må fange. I lighed med Grønland er
Færøerne en del af det danske rigsfællesskab med selvstyre,
men ikke medlem af EU.
Det har bragt Danmark i et dillemma, fordi Danmark
både skal varetage Færøernes udenrigspolitik og samtidigt
håndhæve EU’s forbud mod import af færøsk fisk.
Arrangementet er gratis for medlemmer.
Der er mulighed for at købe kaffe.

Bestyrelsen for
Skive-afdelingen
Formand:
Randi Johansen, Kornmarksvej 22
Dommerby, 7840 Højslev
Tlf. 9753 6649 - Mobil: 2086 4084
E-mail: randi.johansen@fiberpost.dk
Næstformand:
Erik S. Rasmussen,
Egerishave 37, 7800 Skive
Tlf. 9752 4465 - Mobil: 2532 0987
E-mail: eg.rasmussen@webspeed.dk
Kasserer:
Verner Graversen
Ørslevklostervej 149, 7840 Højslev
Mobil: 2161 2405
E-mail: vernergraversen@live.dk
Sekretær:
Jens Utoft
Åstien 3, 7800 Skive
tlf. 9751 4595 - Mobil: 4046 8666
E-mail: utoft@profi.dk
Aktivitetsansvarlige:
Lene Ølgaard
Mølletoften 9, 7800 Skive
Tlf. 9751 3484 - Mobil: 5127 0812
E-mail: juliette@12move.dk
Conny Estholm
Fjordvej 18, 7800 Skive
tlf. 9751 4270 - Mobil: 2320 6833
cyrano@os.dk
Foreningens NYE hjemmeside:
http://norden-skive.dk
www.foreningen-norden.dk

Samarbejdet med
Grænseforeningen
Foreningen NORDEN Skive har indgået en aftale om
samarbejde med Skiveegnens Grænseforening om at
henvise til hinandens arrangementer.
Næste arrangement er på Skive Bibliotek onsdag den
23. oktober kl. 19.30 på Skive Bibliotek, hvor forfatteren og historikeren Tom Buk-Swienty fortæller om sin
nye bog ”Kaptajn Dinesen – Ild og Blod”, som forventes
at udkomme d. 27. september.
For kommende arrangementer henvises til foreningens hjemmeside, http://norden-skive.dk.Bestyrelsen

