
                                                                                                                                                      

Foreningen NORDEN, Midtfyn      
v/ Tom Warren, Assensvej 2, 5750 Ringe.                              December 2015 
 
 

Kære NORDEN, Midtfyn medlemmer og andre interesserede! 

Idet vi vil ønske jer alle en Glædelig Jul med tak for gode timer i det forgangne år og 

et godt Nytår, vil vi også gerne orientere om kommende aktiviteter i Foreningen 

NORDEN, Midtfyn. 

Med NORDEN hilsen på bestyrelsens vegne 

Tom Warren 

 

Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.30 på Ferritslev Friskole. 

De Islandske Skjalde- fortællinger og folkemusik. 
 
 
 

 

De Islandske Skjalde 
Fortællinger og folkemusik! 
Musikerne, fortællerne og brødrene Arnar og Dadi Halldorsson synger, nynner, viser og 
fortæller om Islands 1000-årige historie, den islandske folkesjæl, den dansk/nordiske 
forbindelse og vulkanøens store identitetskrise før, under og efter finanseventyret i 
00’erne. ! Dadi er historiker og sproglærer i ! Danmark. Arnar er tv-fotograf og bor i Island. 
 

Entré: 40 kr. inkl. kaffe og kage. 
Arr. Ferritslev friskole, Nutidens Husmødre, Lokalhistorisk Forening for Rolfsted 

Sogn og Forening Norden Midtfyn. Alle er velkomne. Hvis nogen har brug for at 

køre med fra Ringe denne aften, kontakt Tom Warren på 61314060 eller mail: 

warren@post7.tele.dk senest dagen før. 
 

 

mailto:warren@post7.tele.dk


                                                                                                                                                      
Lørdag 30. januar 2016 kl. 14 

Nordisk Bio i Ringe Bio, Østergade, 5750 Ringe (tæt på Ringe station, evt. parkering 

på Superbrugsens p-plads.)  

Vi fortsætter det gode samarbejde med Ringe Bio i år ved at vise den islandske film 

”Om Heste og Mænd” fra 2013.  

 
Filmen 'Om heste og mænd' foregår i et lille islandsk samfund, hvor kærligheden mellem 
mand og hest er løbet fuldstændigt løbsk. 
Filmen rummer flere enkeltstående og løst sammenkædede fortællinger, underfundige og 
kuriøse, om mænd, kvinder og heste i drifternes vold i en afsidesliggende islandsk dal. 
Grundhistorien er fortællingen om Kolbeinn og Solveig, hvis forelskelse kommer på en 
prøve, da Solveigs hingst i overordentlig opstemt tilstand går løs på Kolbeinns hvide, stolte 
hoppe… Altså: Når drifternes bål er tændt, må det futte af om så alle broer brænder med! 
Det storslåede, ubarmhjertige islandske landskab spiller også en hovedrolle i denne 
usædvanlige film. De store vidder skaber et rungende ekko, der indkapsler menneskenes 
besvær med at nå hinanden andet end til hest. 
 
Den islandske komedie ’Of Horses and Men’ vandt Politikens publikumspris på 
PIX Filmfestival i 2014- og ikke uden grund. Filmen er proppet med kulsort humor og byder 
på et meget alternativt kig på de menneskelige elementer i heste og vice versa. Og som 
om dette ikke var nok, opleves de mange absurde skæbner og kærlighedsintriger gennem 
hestenes øjne. 
 

Norden, Midtfyn giver kaffe og kage fra kl. 13.30, så kom i god tid. Kom og nyd en 

god nordisk film i vor hyggelige lokale biograf! Det bliver sidste Nordisk Bio i den 

nuværende biografsal, da der skal bygges om fra foråret inden biografen fejrer sit 

100-års jubilæum senere på året! Tag venner og bekendte med. Alle er velkomne. 

Billetter bestilles/købes online på www.ringebio.dk fra januar eller købes direkte ved 

døren.  

************************************************* 
Onsdag 2. marts 2016 kl. 19.30  

Generalforsamling på Ringe Bibliotek  

- med dagsorden jf. vedtægterne.  

Efter generalforsamlingen og kaffe og kage: Billeder og historiske tilbageblik  

http://www.ringebio.dk/


                                                                                                                                                      
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 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. Efter 

hovedretten kommer der kortere musikalsk underholdning. 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. Alle tilmeldinger til Bente Mortensen på mail bekr@mail.dk eller tlf. 62 

62 33 63 senest fredag 11. marts. Flere detaljer kommer i et nyhedsbrev i januar. 

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

Torsdag 7. april kl. 19.30 på Ringe Bibliotek 

”Vikingerne på Fyn” ved Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen i samarbejde 

med Folkeuniversitetet og Ringe Bibliotek. Med udgangspunkt i de senere års 

forskningsresultater giver forelæsningen en lille oversigt over vikingernes Fyn.   

Norden giver kaffe og kage. 

Entré: medlemmer 40 kr.; ikke-medlemmer 60 kr.  

***************************************************** 
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 og fortæller om bl.a. sin far Sven 

Havsteen – Mikkelsen. 

Tid: Færgeafgang er fra Svendborg kl. 9.05. Hjemrejse er kl. 14.35 eller 16.35. Der 

organiseres evt. fælleskørsel fra Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse. Giv besked ved 

tilmeldingen. 

Pris: ca. 225,00.  

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

mailto:bekr@mail.dk


                                                                                                                                                      

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

Hvordan får Du mere at vide om aktiviteterne i Foreningen 

NORDEN, Midtfyn? 

Udover det årlige program som udsendes på papir i august hvert år, vil vi fremover ikke længere 

udsende fysiske nyhedsbreve på papir. Vi håber på jeres forståelse, da det ellers kunne koste et 

sted mellem 600 og 2000 kr. pr. nyhedsbrev i porto. 

Men du kan følge med i foreningens aktiviteter på én 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 find vores hjemmeside under Foreningen NORDENS hjemmeside ved at skrive :  

http://midtfyn.foreningen-norden.dk/  

Her kan du finde både årsprogrammet og alle vore nyhedsbreve fremover. 

3. Midtfyns Posten og Fyens Stiftstidende/Fyns Amtsavis optager normalt vore aktiviteter i deres 

foreningers kalendere eller aktivitetskalendere, og de er også flinke til at bringe redaktionel omtale af vore 

aktiviteter. 

4. På Facebook søg ”Foreningen Norden Midtfyn”. Her vil vi løbende komme med nyheder af interesse for 

medlemmer og andre. Hvis du klikker på ”Synes godt om” burde du kunne følge med hver gang, der 

kommer noget nyt. Vi håber, at Du måske også kunne have lyst til at ”dele” facebooksiden til jeres venner 

og bekendte på Facebook, sådan at vi efterhånden når ud til bredere kredse her på Midtfyn. 

5. Hvis du ikke selv har en computer eller lignende, kunne du måske aftale med en ven eller bekendt om, 

at de fortæller dig, hver gang der sker noget nyt. Der er også frit adgang til computere i bibliotekerne I 

Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Hvis du har problemer med alt dette er du velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen: 

Bestyrelsen for NORDEN, Midtfyn: 

Formand: Tom Warren, Assensvej 2, 5750 Ringe. Mail: warren@post7.tele.dk   Mobil: 61 31 40 60  

Næstformand: Kirsten Jensen, Gammelgårdsvej 28, Nr. Søby, 5792 Årslev. kirsten@fista.dk  Tlf.: 65 90 18 44  

Kasserer: Bente Mortensen, Dybendal 23, 5750 Ringe. 62 62 33 63 bekr@mail.dk 

 Johanne Magaard, Stenager 42, 5956 Ryslinge. 65 99 15 87 joma@godmail.dk  

Tiina Nielsen, Kokskovvej 16, 5750 Ringe. 24 45 40 24 tn@nd.dk  

Anne Grethe Simons, Haugårdsvænget 9, 5750 Ringe. agsimons@mail.dk 
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