
                                                      Ringe 2. november 2015 

Kære NORDEN-medlemmer og andre interesserede! 

Hermed lidt nyt fra Foreningen NORDEN, Midtfyn! 

  

 

Skumringstimen, 9. november kl. 19.00 

- et samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Midtfyn og 
bibliotekerne i Ringe og Årslev. 

I lighed med rigtig mange steder i resten af Norden fortsætter vi den hyggelige, gamle 

tradition skumringstimen, hvor vi tænder stearinlysene kl. 19 og lytter til oplæsning i 

forbindelse med årets fællestema. Tema i år er ”Venskab i Norden” og oplæsningen 

er uddrag fra den islandske saga ”Egil Skalle-Grimssøns Saga” 

På Ringe Bibliotek fortælles sagaen af Anne Grethe Simons. Efter pausen, hvor 

NORDEN er vært med kaffe og kage, fortsætter aftenen med et lysbilledforedrag ved 

Lisbeth Svensmark Hulgård med overskriften ” Sagaøen Island” – en 

billedfortælling fra Island med bl.a. en tur tværs over indlandet, hvor vejen kun er 



farbar 3-4 måneder om året. Gratis entré. Alle er velkomne. Tag venner og bekendte 

med til en stemningsfuld aften i den mørke tid. 

På Årslev Bibliotek læser sognepræsten i Rolfsted, Birthe Jacobsen sagateksten og 

taler om temaet ”Venner i Norden”. Efter kaffen er vi så heldige at få besøg af de 

kendte lokale musikere Poul Skaarup og Gertrud Weensgaard, som kommer og 

spiller, synger og fortæller. Kom og vær med til at opleve og bevare denne hyggelige 

tradition i lokalområdet! Der er fri entré, men vi vil gerne bede om tilmelding til 

biblioteket i Årslev på tlf: 72 53 08 14. Alle er velkomne! 

Skumringstimen er led i Nordisk Biblioteksuge, som nu har kørt i mere end 15 år og 

i år deltager over 1800 biblioteker over hele Norden, heraf 249 i Danmark.  

Håber, vi ses til denne hyggelige aften! 

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

Mandag den 30. november kl. 19 i Carl Nielsen Salen, Odense. 

Lucia i Odense! 

  

Den store årlige fejring af Luciabrudene i Carl Nielsen Salen i Odense, arrangeret af 

NORDEN, Odense, Odense Kommune og Fyens Stiftstidende. Danske og svenske 

solister underholder med musik og sang inden den højtidelige kroning af den svenske 

og danske Luciabrud. Aftenen fortsætter med ca. 50 terner med julelys, der synger 

Luciasangen og samles på scenen, hvor de synger nogle julesange. Alle i salen slutter 

af med at synge ”Dejlig er jorden”. Gratis entré. Vi har en aftale om at kunne 

reservere pladser således, at vi fra Norden, Midtfyn sidder samlet. Samkørsel kan 

arrangeres. Giv besked til Tom Warren på warren@post7.tele.dk senest 26. 

november, hvis du vil deltage og om du gerne vil være med til at køre sammen fra 

enten Ringe Bibliotek eller Årslev Bibliotek (kl.18.00 begge steder). Vær med til at 

starte julen på nordisk i år! 

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

Og så lige lidt nyt i god tid.  Som tidligere udmeldt, så går ”Ø-turen” i 2016 til Ærø. 

Datoen er nu fastlagt til søndag 12. juni 2016. Sæt X i kalenderen allerede nu. Flere 

detaljer følger senere.  

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

mailto:warren@post7.tele.dk


Lidt orientering fra vore naboafdelinger: 

Vi videresender hermed invitationen fra Langeskov om at komme til  

kabaret om Halfdan Rasmussen's viser og tekster 

  

      

 

  

Voksen-cabaret med teatret ”OPtimis”. 

  

finurlige viser og tekster 

en indholdsrig, musikalsk, humoristisk og underholdende aften 

- 



Birkende Forsamlingshus onsdag den 25. november kl. 19.00 

- 

Billetpris: 100 kr. inkl. 3 æbleskiver med et glas gløgg eller en kop kaffe. 

- 

Billetter kan købes fra tirsdag d. 1. sept. på 

Langeskov Bibliotek, bibliotekets hjemmeside eller på tlf. 65 38 10 73. 

Arrangementet er et samarbejde mellem 

Langeskov Bibliotek, Foreningen NORDEN Langeskov og Birkende Forsamlingshus. 

  

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

Og så fra NORDEN, Svendborg: 

Hermed er lidt om vores aktivitet d. 4. nov. 

  

 

  

Finsk design og arkitektur! 

  

Det finske formsprog har sit særpræg, som lægger vægt på både funktionalitet og enkelthed. 

Ofte ses også naturens organiske former som inspiration. Finsk design har skabt flere 

internationale klassikere, som Fiskars’ sakse og Marimekkos tekstiler med store grafiske mønstre.  

Glas fra Iittala, Nuutajärvi er interessante at se nærmere på. 

Der er ofte sammenspil mellem arkitektur og design. Alvar Aalto er den mest kendte finske arkitekt, 

men dog ikke uden følgeskab. 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://demandware.edgesuite.net/sits_pod28/dw/image/v2/AAJU_PRD/on/demandware.static/Sites-mdn-Site/Sites-magasin-storefront-catalogue/default/dw54a88037/images/highres/050169_030.jpg?sw=270&sh=330&sm=fit&imgrefurl=http://www.magasin.dk/bolig/dagligstue/sofa--&-pyntepuder&h=205&w=270&tbnid=MEWrZoUMOqcliM:&zoom=1&docid=kXyXAGQAKbRKyM&ei=igucVcasIIOMsgGMzp24DA&tbm=isch&ved=0CFgQMyhUMFQ4ZA
http://www.moderndesign.org/2009/09/alvar-aalto-vase.html


Foredraget er ved Taina Hvidlykke, finskfødt kulturformidler og billedkunstner. 

Et samarbejde mellem FO Frit Oplysningsforbund og Foreningen NORDEN Svendborg. 

Pris: 50 kr. for medlemmer. Gæster: 60 kr. Kaffe kan købes til 10 kr. 

Tid: Onsdag d. 4. november kl. 15.00. Sted: Spejlsalen, Kulturhus Borgerforeningen. 

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

Til sidst et lille suk! 

Portoen stiger til det urimelige i 2016. Vi vil meget gerne bede de sidste 

medlemmer, som ikke har meddelt os en e-mail-adresse, om at gøre det snarest, sådan 

at vi kan holde jer opdateret omkring foreningens aktiviteter. Den kan sendes til 

warren@post7.tele.dk eller Tom Warren, Assensvej 2, 5750 Ringe. Med ca. 100 

medlemmer i den sammenlagte afdeling på Midtfyn, vil det fremover koste os ca. 

2000 kr at udsende et nyhedsbrev med Post Danmark som vi ellers har gjort, og 

mindst 600 kr. pr. gang bare som B-post. Hvis du kender medlemmer, som ikke har 

modtaget dette nyhedsbrev, giv venligst besked til os på samme adresse. Tak for 

hjælpen. 

 

Med ønsket om god fornøjelse med NORDENS aktiviteter her i den mørke tid 

 Tom Warren 

Fmd. NORDEN, MIdtfyn 
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