
26. september 2016 

 

Kære NORDEN-medlemmer på Midtfyn og andre interesserede! 

Da foredragsholderen som skulle besøge os 1. november har måtte 

melde forfald, har vi byttet om på datoerne på to af vore 

arrangementer i 2016-17. Begge arrangementer afholdes i 

samarbejde med Folkeuniversitetet Ringe/Ryslinge. 

Håber, vi ses alligevel! 

Mvh 

Tom Warren 

Foreningen NORDEN, Midtfyn 

 

Tirsdag 1. november kl. 19.30 på Ringe Bibliotek  
OBS! ÆNDRET DATO fra 7. februar 2017! 

 

Finland fylder 100 år! 

 
Finland kan i 2017 fejre 100 års selvstændighed, men den finske 

historie har lange rødder. Den finskfødte billedkunstner og 

kulturformidler Taina Hvidlykke tager deltagerne med på rejse 

i tiden og fortæller med billeder om de bevægelser og 

begivenheder ved sidste århundredeskifte, som førte til skabelsen 

af den nye stat. Men vi ser på også på det den lange vej fra 

træhytter til moderne urbanitet. Finlands er tæt knyttet til resten af 

Norden, da den længe var en del af det svenske rige og den 

nordiske historie. Senere blev Finland et storfyrstedømme under 

russiske Tsar og finnerne måtte kæmpe for det finske sprog og 

kultur i 1800-tallet. Finnerne opnåede stemmeret for alle mænd og 

kvinder i 1906, og hermed blev de finske kvinder faktisk de første 

i Europa til at opnå stemmeret. Det moderne Finland er i dag 

international orienteret og berømt for sit design og sine 

folkeskoler. 



Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet Ringe/Ryslinge. 

Norden giver kaffe og kage. Entré: Medlemmer 50 kr. Ikke-

medlemmer 70 kr. Alle er velkomne! 

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

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

 

Tirsdag 7. februar kl. 19.30 på Ringe Bibliotek  

OBS! ÆNDRET DATO fra 1. november 2016!! 

 

Fra Norden til Amerika – om udvandring og integration! 

Torben Grøngaard Jeppesen, Museumschef, Odense Bys Museer 

og adj. professor ved SDU. 

Der var en gang, hvor mennesker forlod de nordiske lande i 

hundredtusindvis for at søge lykken i andre lande. Langt de fleste 

drog af sted i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-

tallet. USA var hovedmålet for de fleste, og mere end 3 mio. 

danskere, nordmænd, svenskere, finner og islændinge valgte den 

lange tur over Atlanten. Nogle nåede endog så langt som til 

Sydamerika og Australien.  

I foredraget vil der blive fortalt om baggrunden for 

masseudvandringen fra de nordiske lande til Amerika, om rejsen 

til det ukendte og hvordan immigranterne fik sig etableret i det 

nye land. Ligeledes vil der blive fokus på, hvorledes integrationen 

er forløbet over generationer frem til i dag, hvor mere end 11 mio. 

amerikanere henviser til deres nordiske rødder.  

Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet, Ringe/Ryslinge. 

Alle er velkomne! NORDEN giver kaffe og kage. 

Entré: 50 kr. for medlemmer og 70 kr.  for ikke-medlemmer. 

 


