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Kære NORDEN-medlemmer og andre interesserede i Faaborg-

Midtfyn! 

Vore aktiviteter for 2019-20 blev afsluttet lidt brat fra marts 

måned pga. corona-situationen, men vi har arbejdet ihærdigt i 

foråret for at sammensætte et spændende program til den 

kommende sæson.  

Velkommen til vort nye program for hele Faaborg-Midtfyn! Et 

program, der spænder fra læsegruppe til ø-tur, fra foredrag til 

Luciaaften, fra skumringstimen til Nordisk Ønskebio og koncerter 

med nordisk musik. 

Efter sammenlægningen af lokalafdelingerne Midtfyn og Faaborg 

i 2019 kan du fortsat finde mange aktiviteter i nærheden som altid, 

men vi vil også opfordre til, at man støtter andre aktiviteter i 

Faaborg-Midtfyn. Alle medlemmer er velkomne til alle 

aktiviteterne i programmet, og tag venner og bekendte med! 

Datoer og indhold kan ændre sig, og nye aktiviteter kan opstå, 

efter dette program er udsendt. Derfor vil vi gerne bede alle, som 

endnu ikke har gjort det, om at melde ind med en e-mailadresse, 

som vi kan bruge til at sende opdaterede nyhedsmails i løbet af 

året. Den kan sendes til mig på warren@post7.tele.dk . 

Hvis omstændighederne forhindrer nogle af vore aktiviteter, vil vi 

bestræbe os på at give besked pr. mail og gennem aviserne. 

Velkommen til NORDEN, Faaborg-Midtfyn! Håber, vi ses! 

Tom Warren,  

fmd.           

mailto:warren@post7.tele.dk
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Onsdag 9. september kl. 10-12. Det Gamle Bibliotek, 

Grønnegade 44, Faaborg.  

Læsekredsen i Faaborg starter 9. september og fortsætter hver 2. 

onsdag. Læsekredsen mødes i køkkenet på Det Gamle Bibliotek. 

Der læses og diskuteres nordisk litteratur, som Conny sørger for. 

En kop kaffe bliver der også tid til, og sidste gang før jul nyder vi 

en lille anretning sammen et hyggeligt sted. Ingen tilmelding 

nødvendigt. Mød op den 9. september. Evt. spørgsmål til Conny 

Pedersen på arneogconnypedersen@gmail.com eller tlf. 

24630886. Gratis deltagelse. 

Torsdag 8. oktober kl. 19.30  

”Arktis under forandring – og et Rigsfællesskab under pres.” 

Foredrag på Ringe Bibliotek   v/ Camilla T. N. Sørensen, 

Forsvarsakademiet. 

 

Klimaforandringernes indtog og isens afsmeltning i Arktis forandrer 

regionen og dens betydning for verdens stormagter. Vilkårene for 

økonomisk og militær aktivitet i regionen ændres, mens arktiske 

naturressourcer og sejlruter bliver mere tilgængelige. Det har særligt øget 

USA’s fokus på Grønland, hvor vi nu får et amerikansk konsulat, og USA 

er også på vej med stigende økonomisk støtte og investeringer. Ligeledes 

ser vi på Færøerne en stigende amerikansk diplomatisk aktivitet. Hvad er 

det, der driver amerikanerne? – og hvilken muligheder og udfordringer 

medfører stormagtsspillet i Arktis og specifikt USA’s genopdagelse af 

Grønland og Færøerne for Rigsfællesskabet?  

mailto:arneogconnypedersen@gmail.com
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Et samarbejde med Folkeuniversitetet, Ringe/Ryslinge. Vi 

serverer gratis kaffe og kage i pausen. Entré: medlemmer 50 kr., 

ikke medlemmer 70 kr., studerende 20 kr. 

 

Mandag 9. november kl. 19.00  

Skumringstime i Årslev, Faaborg og Ringe.  

Skumringstimen er nu blevet en del af Nordisk litteraturuge, men 

konceptet er det samme. Overalt i Norden dæmper man lysene på 

samme tid og lytter til oplæsning af en fælles tekst. I år er temaet: 

” Norden i verden” og oplæsningen vil være uddrag af ”Ar” af den 

islandske forfatterinde Audur Ava Ólafsdóttir 

                                 
I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Biblioteker fejrer vi 

Skumringstimen på bibliotekerne i Årslev, Faaborg, og Ringe! 

 

Årslev kl. 19.00 på Årslev Bibliotek. 

Provst Inge Dalsgaard (Årslev) læser op.   Efter kaffepausen 

fortæller lærer Ann Wilms (Horne) om sit flerårigt ophold i 

Grønland, især om sit arbejde på Thule-basen.  

Faaborg kl. 19.00 på Faaborg Bibliotek Karen Blauenfeldt 

(sognepræst i Ringe) læser op. Efter kaffen: Jørgen Bai (Årslev) 

spiller og causerer over Taube og Sigfried Pedersen.  
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Ringe kl. 19.00 på Ringe Bibliotek. Anne-Grethe Simons læser 

op. Efter kaffen: Forfatter Nanna Drejer fortæller om ”Selma 

Lagerlöf – Nordens ukronede digterdronning”.  
Selma Lagerlö f (1858-1940) blev født pa  den lille herrega rd 
Ma rbacka i hjertet af Va rmland ög uddannede sig til lærerinde. Men 
det blev författergerningen, hun viede sit liv til.  Blandt hendes 
römaner kan nævnes Gösta Berlings saga, Jerusalem, Kejseren af 
Portugallien ög En herregårdshistorie. Desuden beherskede Selma 
Lagerlö f suverænt legendegenren ög udgav i 1904 de vidunderlige 
Kristuslegender. Mange af Selma Lagerlö fs værker har været udsat 
för film, teater ög TV. Selma Lagerlö f fik söm den første kvinde i 
verden Nöbelprisen i litteratur i 1909. 
 

NORDEN serverer kaffe og kage alle stederne. Alle er 

velkomne! Tag venner og bekendte med! Ingen entré. 

Primo december kl. 19-ca. 21 

Lucia i Odense Koncerthus. 

Hvert år holdes der Luciaaften i Koncerthuset. Et samarbejde 

mellem Odense Kommune og NORDEN, Odense. Aftenens 

højdepunkt er den smukke stemningsfyldte kroning af årets Lucia 

2020. Aftenen fortsætter med Luciabruden og ternerne, der synger 

Luciasangen og samles på scenen, hvor de synger nogle julesange. 

Alle i salen slutter aftenen med at synge ”Dejlig er jorden”. 

Alle er velkomne. Gratis entré. Gå ikke glip af denne 

stemningsfulde aften! 

Vi tilbyder gratis deltagelse samt evt. fælles kørsel fra Faaborg og 

Ringe. Alle er velkomne!  

Tilmelding til Tom Warren eller Ingelise Lysemose senest 26. 

november 
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Onsdag den 20. januar 2021 kl. 19.00  

Foredrag på Ferritslev Friskole  

Organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup fortæller om “ En 

kulturrejse langs den jyske vestkyst”  

Med udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet cykler vi fra Rudbøl 

til Skagen. I ord, billeder og sang oplever vi landskabets 

mangfoldighed i selskab med flere af vestkystens forfattere. Et 

samarbejde mellem Norden Fåborg-Midtfyn, Lokalhistorisk Arkiv 

Rolfsted, Ferritslev Friskole og Nutidens Husmødre Ferritslev. 

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage i pausen. Alle er velkomne. 

 

Lørdag 23. januar kl. 14.00  

Nordisk Ønskebio i Ringe Bio.  

Foreningen NORDEN har igen fået lov til at vælge en nordisk 

film til en særforestilling i vor hyggelig foreningsdrevet lokale 

biograf. NORDEN byder på gratis kaffe og kage fra kl. 13 i 

caféen, så kom i god tid! Åben forestilling og alle er velkomne. 

Titlen på den valgte film offentliggøres i et nyhedsbrev omkring 

julen. Se også biografens hjemmeside eller Midtfyns Posten. 

Billetter vil kunne reserveres på www.ringebio.dk fra nytår. Evt. 

parkering ved Superbrugsen i Ringe på bagsiden af biografen. 

 

Onsdag 10. februar kl. 19.00   Gl. Bibliotek, Grønnegade 44, 

Faaborg. ”De grønne øer i det nordatlantiske hav” v/ Merete og 

Frode Riber, Foreningen NORDEN, Holstebro.                         
  

”Merete og Frode Riber har flere gange besøgt det lille øsamfund langt ude 

i det azurblå Atlanterhav med sin helt egen historie og særlige natur. Fra 

disse ture vil de vise billeder og fortælle om besøg i Thorshavn, verdens 

mindste hovedstad, Mykines med masser af søpapegøjer, sejltur med 

skonnert til Nólsoy, færøsk dans på nationaldagen ”Olaidagen”. Besøg på 

Sandoy og Suderoy hvor det første færøske flag er bevaret, samt endelig 

besøg i en række af de mindre bygder, der har bevaret sit særpræg.” 

Entré: medlemmer 50 kr., ikke-medlemmer 70 kr.                

NORDEN giver kaffe og kage. 

 

http://www.ringebio.dk/
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Onsdag 10. marts kl. 19.30  

Generalforsamling for Foreningen NORDEN Faaborg-

Midtfyn på Ringe Bibliotek  

Dagsorden ifølge vedtægterne. Materialet til mødet udsendes pr. 

mail i god tid inden mødet. 

Efter pausen med kaffe og kage optræder Vibeke Beckett og Erik 

Maribo. ”En stemningsfuld musikalsk totaloplevelse af lyd og lyrik. 

Vibeke Beckett og Erik Maribo spiller og synger viser og sange fra vor 

nordiske folkelige musikskat og fra højskolesangbogen. Syng med på den 

melodiøse fremførelse af de skandinaviske viser og sange, som bliver 

fortolket og fremført med ny vitalitet og aktualitet.” 

Alle er velkomne hele aftenen. Ingen entré. 
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Tirsdag 20. april 

NORDEN Faaborg-Midtfyn er værter for Fynskredsens 

generalforsamling på Ringe Bibliotek med fællesspisning fra kl. 

18, et foredrag kl. 19 og generalforsamlingen fra kl. 20. Alle er 

velkomne til at deltage, delvis eller hele aftenen. Nærmere detaljer 

kommer senere.  

Onsdag 9. juni  

Ø-tur til Bågø.  

Vi måtte udsætte vores sidste planlagte ø-tur til Bågø i Lillebælt i 

juni 2020. En tidligere tur blev udsolgt med en venteliste. Derfor 

gentager vi tilbuddet i 2021.  

Vi besøger den lille ø i Lillebælt lidt udenfor Assens. Der er 

afgang fra Assens havn onsdag den 9. juni om formiddagen. 

Sejlturen varer ca. 1/2 time. På Bågø vil Poul Nielsen tage imod 

os og fortælle om øen. Han kører os rundt på øen til bl.a. kirken 

fra 1861 og fyret fra 1816. Den medbragte mad spises i 

"Hestestalden", hvor der også kan købes drikkevarer. 

Vi sejler retur fra Bågø midt på eftermiddagen. 

Tag venner og bekendte med til en hyggelig sommertur! Alle er 

velkomne! Husk madpakken. 

Pris: annonceres senere, alt efter færgetaksten. 

Tilmelding til Kirsten Jensen senest 1. juni 2021 på tlf.: 

30257945 eller mail: kirsten@fista.dk Vi arrangerer samkørsel fra 

kirkepladsen i Nr. Lyndelse, Årslev station, Ringe station og Jysk 

i Faaborg. Man oplyser ved tilmelding, om man ønsker samkørsel 

og afregner selv til chaufføren  

 

 

 
 

mailto:kirsten@fista.dk
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Bestyrelsen 2020-21 i Foreningen NORDEN Faaborg-

Midtfyn  
Formand: Tom Warren, Assensvej 2, 5750 Ringe.                             

Mobil: 61 31 40 60. Mail: warren@post7.tele.dk  

Næstformand: Ingelise Lysemose, Svendborgvej 89, 5600 

Faaborg. Tlf. 22 80 10 68. Mail.: ingeliselysemose@hotmail.com 

  

Kasserer: Erik Sørensen, Rugagervej 28, 5600 Faaborg.  

Tlf. 30 44 35 93. Mail.: Ehs@soerensen.tdcadsl.dk  

 

Kontakt til skoler: Malene Bollerup, Skovager 20, 5750 Ringe.                                             

Tlf. 30 22 9499. Mail: malenebollerup@gmail.com  

 

Kirsten Jensen, Gammelgårdsvej 28, Nr. Søby, 5792 Årslev.               

Tlf.: 30 25 79 45. Mail.: kirsten@fista.dk  

                       

Anne Grethe Simons, Haugårdsvænget 9, 5750 Ringe.                       

Mail.: agsimons@mail.dk 

                            ************************ 

Tovholder for læsekredsen i Faaborg: Conny Pedersen 

Hedemarken 10, 5600 Faaborg. Tlf. 62610880/24630886.   

arneogconnypedersen@gmail.com   

                                ****************************                  

Har du forslag til andre aktiviteter i NORDEN, Faaborg-Midtfyn, 

hører vi gerne fra dig.  

For at kunne holde dig opdateret med vort program vil vi 

bede dig om at meddele din mailadresse til formanden snarest. 

 

 

mailto:warren@post7.tele.dk
mailto:ingeliselysemose@hotmail.com
mailto:Ehs@soerensen.tdcadsl.dk
mailto:malenebollerup@gmail.com
mailto:kirsten@fista.dk
mailto:agsimons@mail.dk
mailto:arneogconnypedersen@gmail.com
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Hvordan får Du mere at vide om aktiviteterne i Foreningen NORDEN 

Faaborg-Midtfyn?  

Udover dette årlige program, som udsendes på papir i august hvert år, 

vil vi fremover ikke længere udsende fysiske nyhedsbreve på papir. 

Men du kan følge med i foreningens aktiviteter på en af følgende 

måder: 

1. Meld din e-mailadresse til Tom Warren på warren@post7.tele.dk 

eller til Assensvej 2, 5750 Ringe. Så får du et nyhedsbrev direkte i din e-

mail indbakke, hver gang det udsendes. 

2. På internettet http://faaborg-midtfyn.foreningen-norden.dk  

3. Midtfyns Posten, Ugeavisen i Faaborg og Fyens Stiftstidende/Fyns 

Amts Avis bringer omtale. 

4. På Facebook søg ”Foreningen Norden Faaborg-Midtfyn”. Her vil vi 

løbende komme med nyheder af interesse for medlemmer og andre.  

************************************************** 

Medlemskab af Foreningen Norden 
Som medlem af Foreningen NORDEN får du: 

• Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og 

konferencer. 

• Magasinet Nordiske fire gange årligt. 

• Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar). 

• Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det 

nordiske! 

Du kan blive medlem af Foreningen NORDEN ved at 

henvende sig til kassereren Erik Sørensen eller online via et 

link på foreningens hjemmeside www.foreningen-norden.dk . 
  

KONTINGENTSATSER 2020 
Personligt medlemskab: 295 kr. pr. år 
Husstands medlemskab: 390 kr. pr. år 
Pensionist medlemskab: 195 kr. pr. år 
Pensionistpar medlemskab: 240 kr. pr. år 

mailto:warren@post7.tele.dk
http://faaborg-midtfyn.foreningen-norden.dk/
http://www.foreningen-norden.dk/
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Oversigt over aktiviteter I Foreningen NORDEN Faaborg-Midtfyn  

2020-2021 

Onsdag 9. september kl. 10-12: Læsekredsen i Faaborg starter og 

fortsætter hver 2. onsdag. 

Torsdag 8. oktober kl. 19.30: Foredrag på Ringe Bibliotek ”Arktis 

under forandring – og et Rigsfællesskab under pres.” 

Mandag 9. novemberkl. 19.00:  

Skumringstime i Årslev, Faaborg og Ringe:  

Årslev kl. 19.00 på Årslev Bibliotek. 

Faaborg kl. 19.00 på Faaborg Bibliotek, Herregårdscentret.  

Ringe kl. 19.00 på Ringe Bibliotek.  

 

Primo december kl. 19-ca. 21: Lucia i Odense Koncerthus. 

 

Onsdag 20. januar 2021 kl. 19.00: Ferritslev Friskole. 

”En kulturrejse langs den jyske vestkyst” 

 

Lørdag 23. januar 2021 kl. 14.00: Nordisk Ønskebio i Ringe Bio.  

 

Onsdag 10. februar 2021 kl. 19.00: Rejseforedrag på det Gamle 

Bibliotek i Faaborg om Færøerne 

 

Onsdag 10. marts 2021 kl. 19.30: Generalforsamling på Ringe 

Bibliotek samt nordisk koncert 

 

20. april 2021: Fynskreds generalforsamling på Ringe Bibliotek. 

 

Onsdag 9. juni 2021: Ø-tur til Bågø.    

 

       

 


