EFTERÅRSPROGRAM 2018 FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ
ALLE KULTURAFTENER er på EGNSHUSET JUNGSHOVED SKOLE, Jungshovedvej 46, 4720 PRÆSTØ

Onsdag den 5. september 2018 tur til Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj
Vi mødes kl. 18:00 hvor man selv melder sig til den almindelige offentlige rundvisning kl.19:30
i udstillingen med J.F. Willumsen. Ventetiden kan
bruges til at besøge udstillingen med Van Gogh.

Kulturaften tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19:00

Søren Peder Sørensen fortæller om ”Qullissat - byen der ikke vil dø”
1969-1972 tvangsflyttede man knap 1.100 mennesker fra Qullissat til andre dele af
Grønland. Venner,
naboer og familie
blev spredt ud over
2.000 km – en
afstand som fra København til Istanbul.
Folkeflytningen er den største i
danmarkshistorien, og den fik smertelige
følger for mange af de fraflyttede.
Journalist og forfatter Søren Peder
Sørensen har over fire somre besøgt den
afsides beliggende spøgelsesby ud for
Grønlands vestkyst, hvor han har interviewet de fraflyttede, der sommer efter sommer vender tilbage for at
genfinde ’deres tabte paradis’. Og der vil blive vist billeder fra den historiske begivenhed, som det var, da
Dronningen besøgte den nedlagte by i sommeren 2015. Det er en bevægende og dramatisk historie. En
konsekvens af Danmark som kolonimagt og på godt og på ondt en del af den fælles (og oversete) historie
mellem Danmark og Grønland.

Kulturaften onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19:00
Filminstruktøren Katrin Ottarsdottir og Hugin Eide viser deres film ”Atlantic Rhapsody”

En rejse gennem et døgn i 'verdens mindste hovedstad', Tórshavn, udformet som en slags stafetløb, hvor
en person, en ting eller noget andet fra én scene fører tilskueren videre over i den næste scene med nye
personer og hændelser. Ud af dette opstår der en kalejdoskopisk fortælling med både dagligdags og mere
dramatiske situationer, der på underholdende og ironisk vis kommenterer, dels færingerne og
udlændingene, men også det færøske samfund som helhed.
Atlantic Rhapsody er 'verdens første' færøskproducerede spillefilm, en såkaldt no-budget film lavet mod
alle odds for 1,7 mio kroner.

Kulturaften mandag den 12. november 2018
fra kl:18:50 19:00 Skumringstime om Helte i NORDEN
pens. overlærer H.C. Hemmingsen kommer gerne til sin gamle skole for at læse op af årets tekstuddrag fra
den islandske forfatter Einar Már Guðmundssons festlige roman fra 2012, Islandske Konger.
Kom og være med i verdens største højtlæsnings projekt, når der i over 2000 tilmeldte biblioteker og andre
samlingssteder over hele NORDEN, fra Baltikum i øst til Grønland i vest, bliver læst op af sammen tekst kl. 19:00 lokal
tid. Stearinlysets skær giver en festlig stemning ved indledning til de voksnes Nordisk Biblioteks uge 2018.

ALLE ER VELKOMNE TIL ALLE KULTURAFTENER.
Tag en nabo med: Foredrag, kaffe/te, kage/frugt: NORDEN medlemmer 40kr. andre 50kr.
Er der stemning for det, kan der for medlemmer en eftermiddag /aften i november, vises en islandsk film
fra 2. verdenskrig om en lille families heroiske indsats for at redde britiske styrker i et forfærdeligt uvejr.

Torsdag den 6. december 2018 kl. 19:00 JULEHYGGEMØDE for Norden medlemmer Pris:50 kr.
Hos Tove og Poul Hjorth, Mågevej 11, 4720 Præstø
Traditionen tro nyder vi Nordens bedste gløgg og jule bag, synger nordiske og andre julesange og salmer,
lytter til et eventyr og kommer i julestemning
Bindende tilmelding til Tove Hjorth eller Torben Dinesen senest mandag den 3. december

Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Præstø er glad for at præsentere efterårsprogrammet 2018.
I anledning af 100 års jubilæum i Foreningen NORDEN har Landsstyrelsen bestemt at nye medlemmer kan
få et gratis kontingent for jubilæums året 2019, hvor der allerede er planlagt mange gode arrangementer.
NORDEN PRÆSTØ fejrer sit 75 års jubilæum i september2019. Det bliver et fyldigt program i 2019

Nordisk hilsen
Formand:
Torben Dinesen dinesen@privat.dk tlf. 5599 9146
Næstformand:
Tove Hjorth
tove.hjorth@mail.tele.dk tlf. 5599 0262
Kasserer:
Torben Mosegaard
Sekretær:
Linnet Dinesen dinesen@privat.dk tlf 5599 9146
Bestyrelsesmedlem:Niels Christiansen
Suppleanter:
Birgitte Skyum-Nielsen
Svend Larsen

Foreningen NORDEN PRÆSTØ takker: Styregruppen for Egnshuset Jungshoved Skole for godt samarbejde
Jungshoved bladet, SydsjællandsTidende, Ugeavisen og Sjællandske for fin omtale
Præstø Bibliotek for flere NORDISKE bog udstillinger i årets løb og trykning af plakater mm
vores dygtige foredragsholdere som har holdt os fanget i mange forskellige emner
og sidst, men ikke mindst alle de mange trofaste NORDEN medlemmer og
interesserede som kommer til vores aktiviteter og støtter NORDEN Præstø
Vi vil forsat have rullende ugedage/aftener og vi regner med at kunne fejre
Forskningens Døgn torsdag den 25. april 2019 med op til to foredrag

