
  

 

Foreningen NORDEN, Midtfyn      

v/ Tom Warren, Assensvej 2, 5750 Ringe.   warren@post7.tele.dk                        

14. februar 2016 

  

Kære NORDEN-medlemmer på Midtfyn og andre interesserede! 

Hermed orientering om vore aktiviteter i de kommende måneder. 

Håber, vi ses! 

Mvh 

Tom Warren 

 

Onsdag 2. marts 2016 kl. 19.30  

Generalforsamling på Ringe Bibliotek  

mailto:warren@post7.tele.dk


- med dagsorden jf. vedtægterne. Forslag fra afdelingens medlemmer skal indsendes 

til warren@post7.tele.dk eller pr. post til formanden senest 23. februar.  

  

Efter generalforsamlingen og kaffe og kage: Billeder og historiske tilbageblik fra 

en sejltur, som via Øland og Gotland gik gennem den østsvenske skærgård og 

Götakanalen. 

  

Bente og Kristian Mortensen tilbragte et par måneder i deres sejlbåd på at sejle syd om Sverige, 

hvor de bl.a. besøgte Sølvesborg og Hanö – videre til Kristianopel, Kalmar og forbi Den Blå 

Jungfrun til Borgholmen og Buxelkrok på Ølands nordlige spids. 

  

Herfra gik det til Visby på Gotland, som er en særdeles velbevaret middelalderby, der også tjente 

som mellemstation i forbindelse med de danske korstog til de Baltiske Lande.  

  

Tilbage fra Gotland gik turen gennem den meget flotte Sct. Anna skærgård til Söderköping, hvor 

turen gik tværs gennem Sverige på Götakanalen via de store svenske søer Vättern og Vänern til 

Göteborg. 

 Kristian Mortensen viser billeder og fortæller fra sejladsen ligesom han vil fortælle historien fra 

nogle udvalgte steder – bl.a. fra Visby og om baggrunden for bygningen af og teknikken bag 

Götakanalen. 

Gratis entré. Alle er velkomne hele aftenen. 

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

Fredag 18. marts kl. 18.30 

Nordisk Gæstebud  på Restauranten Frøken G, Stationsvej i Ringe.  

  

 

mailto:warren@post7.tele.dk


Der bydes på 3 forskellige forretter, kalkunsteg med tilbehør, og frugttærter, m.m. til 

dessert med kaffen. 

Efter hovedretten kommer sangerinden Lise Nees, Korinth og underholder ca. en 

halvtime. 

Alle er velkomne. Tag familie, venner og bekendte med til en hyggelig aften med god 

nordisk mad. 

Pris 250 kr., inklusiv kaffe, men eksklusiv andre drikkevarer. Al betaling foregår på 

restauranten. Bindende tilmeldinger til Bente Mortensen på mail bekr@mail.dk 

eller tlf. 62 62 33 63 senest fredag 11. marts. Maks. 60 personer, så først til møllen 

……… Hvis du ønsker at sidde sammen med nogle andre bestemte gæster, bedes 

dette oplyst til Bente ved bestillingen.   

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

Torsdag 7. april kl. 19.30 på Ringe Bibliotek 

  

 ”Vikingerne på Fyn” ved Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen. 

Med udgangspunkt i de senere års forskningsresultater giver forelæsningen en lille 

oversigt over vikingernes Fyn.   

I modsætning til blot for en generation siden kender vi i dag vikingetidens 

bopladseer, offerpladser, m.v.. Det skyldes både de store fynske anlægsarbejder, samt 

den vidtstrakte brug af metaldetektorer, som amatørarkæologer har gjort. Mogens vil 

trække trådene fra Gudme, via Odense  til helt lokale fund i bl.a. Hillerslev – og 

dermed afdække vikingetidens magtstrukturer på Fyn. 

Norden giver kaffe og kage. Alle er velkomne! 

Arrangeres i samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Midtfyn, 

Folkeuniversitetet Ringe/Ryslinge og Ringe Bibliotek. 

Entré: medlemmer 40 kr.; ikke-medlemmer 60 kr.; studerende 20 kr.  
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Søndag 12. juni  

Forårstur til det smukke Ærø! 

Sammen med Foreningen Norden Svendborg arrangerer vi en guidet bustur rundt på 

øen.  Vi spiser vores medbragte mad i Ærøskøbing og her mødes vi med Olaf 

Havsteen – Mikkelsen, der viser os rundt i byen. Medbring selv madpakke til dagen. 

Mulighed for at købe drikkevarer ved ”Værftet”, hvor vi får lov til at holde 

frokostpausen. 

Tid: Færgeafgang er fra Svendborg kl. 9.05. Hjemrejse er 16.35 fra Ærø. Vi mødes 

ved færgen i Svendborg kl. 8.45. Der organiseres evt. fælleskørsel fra Ringe, Årslev 

og Nr. Lyndelse. Giv besked ved tilmeldingen. 

Pris: ca. 225,00. betales ved færgen. 

Tilmelding til Johanne Magaard på tlf. 40 38 67 79 fra d. 18. maj – 3. juni. 

Flere detaljer kommer i et nyhedsbrev nærmere tiden, men sæt et X ved datoen 

allerede nu! 

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

  

Husk, vores nyhedsbreve/programmer kan ses på Foreningen NORDENs 

hjemmeside (http://midtfyn.foreningen-norden.dk/ )  

og du kan også finde os på facebook her: www.facebook.com/foreningennordenmidtfyn  
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