I år fejrer vi 100 års jubilæum i Foreningen Norden, og i den forbindelse
afholder vi flere flotte arrangementer i Lokalforeningen, Kolding, hvor alle er
velkommen. I 2019 er det gratis at tegne et medlemskab til Foreningen
Norden, et jubilæumstilbud.

Generalforsamling: onsdag, den 20. marts 2019 kl. 18.30 på Kolding
Bibliotek.

Foto: Solkær, Solkær og Iversen

Kl.19.00 Nordisk spillemandsmusik ved spillemandstrioen Solkær, Solkær og
Iversen.
Kaffe/te og småkager.
Pris for deltagelse er kr. 25.- per person. Alle er velkommen.
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SVEN HAVSTEEN-MIKKELSEN, ISLAND 1952-1953 OLIE 40X50. Johannes Larsen Museet

NORDISKE LANDSKABSBILLEDER – LITOGRAFIER
Udstilling med Sven Havsteen-Mikkelsen.
Nordens fortolker, kunstmaler og grafiker
26. april-19. maj 2019
Det Gamle Borgerhus i Klostergade, Kolding.

Fernisering: fredag, den 26. april kl. 16.00-18.00.
Ferniseringstale: Mette E. Havsteen-Mikkelsen, etnolog.
Et udvalg af Sven Havsteen-Mikkelsens landskabsmalerier og litografier. Det er en glæde for
Foreningens Norden, i Kolding, at vi hermed har kunnet markere vor fælles nordisk baggrund med
så stor en kunstner.
Udstillingen er inddelt efter landskaber: Norge med Gudbrandsdalen omkring Vågå og Lom,
Færøerne med Hestur, Torshavn og Suduroy, Island og nordbobygderne i Grønland. Desuden
enkelte fra Småland og Danmark - lige ned til Ejderen i Sydslesvig.
Sven Havsteen-Mikkelsen gik sine egne veje, samtidens kunstneriske moderetninger gjorde ikke
indtryk på ham. Med enkle, kraftige strøg fortalte han, hvad han havde på hjerte.
Det er hele mit grundlag at forene den nordiske åndsform og det kristne livssyn, sagde
billedkunstneren, Sven Havsteen-Mikkelsen, det det betød noget var sit møde med naturen,
kunsten og kristendommen.
Samarbejdspartner i denne udstilling: Kolding Kunstforening.
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JUBILÆUMSFEST FOR FORENINGEN NORDEN
Onsdag, den, 8. maj 2019 kl. 18.30 på Kolding Bibliotek.
Der er gratis adgang.
Velkomstdrink.
Sang ved det anerkendte drengekor fra Skt. Nicolai Kirke, Kolding, ved dirigent
Hedvig Dobias. Koret synger nordiske sange.
Velkommen ved Fritze Lundstrøm, formand Foreningen Norden, Kolding.
Åbningsfesttale ved Landsformand for Foreningen Norden, Mogens Jensen, MF,
tidligere minister.

Foto: Steen Brogaard

Fællessang ved alle: ”Kringsat af fjender” Nordahl Grieg 1936.

Fortsættes på side 4.
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FESTFORELÆSNING
Ved den verdenskendte professor, geolog ved på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns
Universitet og forfatter Minik Thorleif Rosing. Emnet er hans sidste nye anmelderroste bog:

Foto: Les Kaner

”Rejsen til tidernes morgen - Jorden set fra Grønland”.
I forskningens verden er Minik Thorleif Rosing - endnu - mest kendt for at have fundet det, han
selv kalder livets dåbsattest. Han er verdenskendt for sin forskning. Han har været gæsteprofessor
på Stanford University og har vundet en række priser.
Kronprins Frederik har kaldt Minik Rosing for en af Rigsfællesskabets store historiefortællere. Det
er han - og lig andre store historiefortællere, som Knud Rasmussen og Karen Blixen, er han selv
med til at skabe de historier, han fortæller.
Han er også dybt engageret i kunst og har bl.a. samarbejdet med Olafur Eliasson og Per Kirkeby.
Samarbejdspartnere i dette arrangement er: Kolding Bibliotek, Litteratur 6000 og Skt.
Nicolai Kirke.

På bestyrelsens vegne
Fritze Lundstrøm, formand
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