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tt år går fort och nu är det redan 2018. Föreningen Norden i Helsingborg
ligger i startgroparna för en fin vår med spännande program. Det blir
allt från poesi till stadsvandring i Helsingör. Vi gör en resa till Köpenhamn,
firar Norges nationaldag och sitter i publiken på generalrepetitionen av
sommarens föreställning på Fredriksdalsteatern. Och lyssnar på spännande
Samtal på Dunkers. Bläddra i programmet och pricka för vad du vill göra!
Vi i styrelsen söker hjälp från våra medlemmar nu! Under några år har vi samarbetat med Föreningsservice som svarat i vår Nordentelefon. Då de upphör
med sin verksamhet söker vi pigga medlemmar eller en grupp av medlemmar som vill svara i vår telefon en gång i veckan samt kolla av telefonsvararen. Ersättning utgår i form av valfria biljetter till några av vårens
programpunkter. Hör av er till ordföranden genom att ringa 070-531 02 84
om du vill hjälpa till. Det är tillsammans som vi blir starkare!
Glad vår önskar styrelsen!
P.S. Glöm inte att ditt medlemskort sitter på
inbetalningskortet för medlemskap!

Årsmöte 2018

Fira Internationella poesidagen med två nordiska poeter
På scen har vi två poeter: Mette Moestrup från Danmark och
Onsdag 21 mars
18:00-20:00
Niklas Törnlund från Sverige. Poeterna läser egna dikter och
presenterar sitt skrivande. Som avslutning ett gemensamt samtal om poesins
framtid. Mellan orden blir det pianomusik av och med Mikael Rasmusson, student på Malmö musikhögskola. Konferencier för kvällen är Mikael Rudesjö. Bakom arrangemanget står Föreningen Norden och Poetisk Plattform i samarbete
med Dunkers kulturhus och med stöd från kulturförvaltningen i Helsingborg.
Fri entré. Plats: Dunkers kulturhus, Atriet (entréplan)

Vi inleder våren med årsmöte i konsertsalen på Dunkers
kulturhus direkt efter Samtal på Dunkers med Tareq Tayler som Cecilia Nebel håller i. Årsmöteshandlingarna finns på plats. Motioner
ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet för att kunna
behandlas. Motioner skickar du in till vår e-post.
Fri entré. Plats: Dunkers kulturhus, Konsertsalen.
Föranmälan via Nordentelefonen eller vår e-post senast 17 februari.

Lördag 24 februari
15:30
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Foto: Maria Lundström

Nordiskt gästabud på Skissernas museum i Lund
Skånedistriktets styrelse hoppas på en stor anslutning, där
Lördag 17 mars
12:00
vi alla, som är engagerade i Föreningen Norden i Skåne, får
träffas och ha trevligt tillsammans. 12:00 är det samling i Skissernas Museums
restaurang. Vi serveras en nordisk rätt och njuter av trevligt sällskap. 13:00 är
det visning av Skissernas Museum – med nordisk anknytning.
Entré: 350 kronor. Bindande anmälan senast 1 mars till norden.skane@
gmail.com eller till Lars Petersson, 0703 55 80 01. Entréavgiften inbetalas senast
vid anmälan till distriktets plusgiro 536876-6. Glöm inte att ange ditt namn.

Foto: Mikkel Tjellesen

Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma
Stämman kommer att hållas i Rådhuset i Lund vid StortorLördag 17 mars
09:00–11:30
get. Ordförande på mötet är Lennart Prytz. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 7 dagar innan på hemsidan och delas dessutom
ut på plats. Avgiften är 75 kronor. Förmiddagskaffe ingår.
Anmälan via Nordentelefonen eller vår e-post senast 1 mars. Då du fått besked om
plats så betala in entréavgiften till vårt plusgiro. Vi betalar sedan in till distriktet gemensamt. Motioner till distriktsstämman skall vara distriktsstyrelsen
tillhanda senast den 1 mars via norden.skane@gmail.com.

Historisk vandring i Helsingör
Följ med på en historisk rundvandring i Helsingör. Vi gör
Lördag 28 april
13:00
en kortare vandring till fots i Helsingörs gamla fina centrum, som alla vet är en fantastisk historisk miljö. Guide är Kennet Karlsson,
som visar intressanta byggnader och miljöer och berättar om Helsingörs spännande historia. Turen tar ca en timme.
Samling på Knutpunkten ovanför rulltrapporna kl. 13:00. Var och en löser
biljett till Helsingör. Max 25 deltagare, anmälan till Nordentelefonen eller till
vår e-post, senast den 21 april.
Pris: 40 kr per deltagare. Betalas kontant vid samlingen.
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Upplev Hirschsprungska samlingen i Köpenhamn
Lördag 2 juni
Följ med denna lördag på »konstexkursion« till Köpenhamn! Vår buss avgår kl 10:30 från Helsingörs järnvägsstation (bussen står vid
långsidan mot Sverige). Till Helsingör tar man sig själv med sin favoritfärja.
Under turen mot Köpenhamn underhåller reseledarna Lena Ljungqvist Johansson och Per Johansson, samt berättar om vad vi kommer att uppleva på Hirschsprungska och under dagen. På Hirschsprungska finns bland annat utsökta
konstverk av Skagenmålaren P.S. Kröyer.
Efter estetiken på Hirschsprungska får smaklökarna utrymme. Vi avnjuter
en lätt lunch, som intas i stämningsfulla »Sverigesalen« i Svenska Gustafskyrkan. Därefter stannar bussen i närheten av Ströget. Fri tid är nämligen avsatt
för att uppleva folkvimlet i centrala Köpenhamn. Hemfärd sker med bussen,
från Kongens Nytorv, kl. 15:30, och vi beräknas vara åter i Helsingör – efter ett
överraskningsstopp på vägen – cirka 17:00.
Medlemspris: 550 kr. Möjlighet finns att ta med en vän, som ännu inte är
medlem, för 600 kr. I resans pris inkluderas bussturen Helsingör-Köpenhamn
ToR, lätt lunch (samt alkoholfri måltidsdryck); inträdet på Hirschsprungska
samlingen. Inbetalning av resans pris, till Nordens PG, görs när du fått besked
om att du fått plats på resan. Först till kvarn-principen gäller, så tveka inte!
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FARS LILLA TÖS
GENERALREPETITION PÅ FREDRIKSDALSTEATERN
Foto: Mikael Lindell Bohlin

Vi firar Norges nationaldag!
Vi samlas i matsalen på Dunkers kulturhus och upplever
Torsdag 17 maj
16:30
lite norsk nationaldagsfestyra. En god måltid väntar oss;
vi dricker kaffe och blir underhållna. Ett konstföredrag av Marcus Romedahl om
konstnärinnorna Harriet Backer och Kitty Kielland samt allsång – allt med inspiration från vårt härliga grannland – är grunden i underhållningen.
Medlemspris: 220 kr. Du kan få ta med en vän, som ännu inte är medlem, till medföljandepriset 240 kr. Föranmälan via Norden-telefonen eller vår
e-post senast 10 maj. Då du fått besked om plats så betala in entréavgiften till
vårt plusgiro. Missa inte detta festliga tillfälle, så anmäl dig snarast då »först
till kvarn-principen« gäller. Plats: Dunkers kulturhus, matsalen.

TORSDAG 14 JUNI 19:00
En riktig godbit för skrattlystna serveras när jubiléerna sätter festprägel på
Fredriksdal. Eva Rydberg gör sin 25:e uppsättning som teaterchef och firar 60 år
som artist. Dessutom, hela parkanläggningen – Fredriksdal museer och trädgårdar – blir 100 år.
På Fredriksdalsteatern blir det ett
kärt återseende. Publiksuccén »Fars lilla
tös« från 1999 återuppstår – dock i helt
ny skepnad. Manus har i grunden bearbetats av Sven Melander och Mikael Neumann. Handlingen tilldrar sig i familjen
Palms villaträdgård i Helsingborg 1926.
Med bland andra Eva Rydberg, Anders »Ankan« Johansson, Mia Poppe, Fredrik Dolk, Anna
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Norberg, Kalle Rydberg och Birgitta Rydberg.
Regi: Anders Aldgård.
Läs mer på www.evarydberg.se.
Entré: 150 kronor. Föranmälan via Norden-telefonen eller vår e-post senast 1
juni. Då du fått besked om plats så betala
in entréavgiften till vårt plusgirokonto.
Var tydlig med vem som ska gå, både vid
anmälan och vid betalning.
Biljetter hämtas på plats samma dag från
17:30. Är ni flera som ska gå, så gör gärna
en samlad beställning och en samlad inbetalning från er. Först till kvarn gäller.
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Samtal med Åsa Linderborg
Åsa Linderborg är
Lördag 5 maj
14:00
kulturchef på Aftonbladet sedan nio år tillbaka. 2007
utkom hennes självbiografiska barndomsskildringen »Mig äger ingen«. För
denna bok blev hon tilldelad flera priser och utmärkelser. I april utkommer
boken »Allt är möjligt«, där hon tillsammans med Göran Greider gett sig
själva i uppdrag att förklara och försvara populismen som politiskt fenomen.
Åsa Linderborg samtalar med Sören Sommelius.

Foto: Nille Leander
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Samtal med Per T Ohlsson
Per T Ohlsson är en
Lördag 7 april
14:00
flerfaldigt
prisbelönad journalist och författare och
arbetar som senior columnist i Sydsvenskan. Han är just nu aktuell med
boken »1918« som tar upp hur Sverige för 100 år sedan formades till det
öppna välfärdssamhälle vi tar för givet
idag. Höstens val är ett annat högaktuellt ämne som kommer att diskuteras
under samtalet.
Per T Ohlsson samtalar med Cecilia Nebel.

Foto: Anna-Lena Ahlström

Samtal med Helena von Zweigbergk
Helena von ZweigLördag 10 mars
14:00
bergk är författare,
journalist, filmrecensent och programledare. Hon är högaktuell i Helsingborg
då Stadsteatern sätter upp den nyskrivna pjäsen »Anna och Mats bor inte här
längre«, som är skriven efter två av
hennes romaner. Många känner igen
henne från radioprogrammet »Spanarna« och TV-tävlingen »På Spåret« som
hon vann 2014.
Helena von Zweigbergk samtalar med
Lars Svenson.

Foto: Peter Carlsson

Samtal med Tareq Taylor
Tareq Taylor är en
av Sveriges mest
namnkunniga och framstående kockar.
Han har verkat som TV-kock i ett flertal SVT-produktioner som »Trädgårdstider«, »Go’kväll« och »Historieätarna«.
Idag har han restaurangen och matstudion Kockeriet i Malmö. Han har gett
ut ett flertal kokböcker, nu senast »Mat
som gör gott«.
Tareq Taylor samtalar med Cecilia Nebel.

Lördag 24 februari
14:00
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SAMTAL PÅ DUNKERS arrangeras av Dunkers kulturhus i samarbete med
Föreningen Norden och Killbergs Bokhandel.
Biljettsläpp sker 26 januari, 09:00 på Dunkers kulturhus (endast för Norden-medlemmar).
Entré: 175 kronor, Kulturkort 145 kronor, studerande 100 kronor, medlem
i Föreningen Norden 120 kronor. Biljetter köps i biljettkassan på Dunkers
(visa ditt medlemskort) eller via ticketmaster.se (ange kod norden).

Kurs i vardagsdanska
Nyfiken på danska språket? Vår populära kurs i
»vardagsdanska« startar igen måndagen den
26 februari klockan 13:30 på Träffpunkt Tågaborg, Tågagatan.
Lättsamt och trevligt också för nybörjare.
Välkommen med din anmälan, som sker
till ABF Helsingborg, telefon 042-17 64 00.

NORDENTELEFONEN

0727-13 55 29
Öppettider: Tisdagar 10:00-13:00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande
på telefonsvararen. Nordentelefonen använder du när du vill anmäla dig till
program, har frågor om ditt medlemsskap eller om föreningen. Du kan också
skicka e-post till norden.helsingborg@gmail.com.

Vi fortsätter med våra medlemsutskick via post, men vi har också ett nyhetsbrev som
kommer direkt till din e-post. Besök vår hemsida (www.helsingborg.norden.se) och
anmäl dig till nyhetsbrevet!
Glöm inte att vi numera finns på Facebook också!
Gilla oss på www.facebook.com/nordenhbg

Föreningen Norden
c/o Rudesjö, Visitörsgatan 3
252 48 Helsingborg

Nordentelefonen 0727-13 55 29

Plusgirokonto 29 15 22-1 norden.helsingborg@gmail.com

www.helsingborg.norden.se

