Foreningen Norden Præstø: Efterårsprogram 2021
Kære medlemmer
Bestyrelsen præsenterer hermed vores efterårsprogram. Så kan vi nu glæde os, blandt
andet, til de foredrag, som måtte aflyses i foråret pga. Covid 19.
Vi håber at I vil synes om programmet og vil tilbyde at tage naboer og venner med.
Aftenen på Rønnebæksholm er vores sensommertur og er kun for medlemmer
Velmødt alle
Torben Dinesen

Torsdag den 2.sept. 2021 kl. 17:00 til kl. 21:00 Kun for medlemmer
En spændende aften på Rønnebæksholm arrangeret af Norden Næstved i samarbejde
med Rønnebæksholm og Rønnebækholms Venner.
Fra kl. 17:00 til kl. 18:00 vil der være adgang til udstillingslokalerne, park og
Herregårdshaven, som nydes på egen hånd.
Fra kl. 18:00 til 19:00 serveres en let anretning af finsk oprindelse.
Fra kl.19: 00 til kl. 21:00 er der 3 interessante foredrag.
1. Norden Næstveds tidligere borgmester Henning Jensen fortæller om
Rønnebæksholm og kommunens erhvervelse af denne herregård.
2. Tidligere lektor Bjørn Falck- Petersen vil genopfriske kærlighedshistorien
mellem Grundtvig og Marie Toft
3. Udstillingsleder Lotte Juul Petersen vil fortælle om de nuværende og fremtidige
aktiviteter på Rønnebæksholm.
Ældre og handicappede har tilladelse til at køre helt op til Herskabsstalden og
parkere bag stalden.
Pris : 50 kr. for Norden medlemmer og medlemmer af Rønnebæksholms
Venneforening
Tilmelding skal ske senest ons. den 26. august 2021
til Inger Søderdal på tlf. 5544 1603 / 2422 4306

FORENINGEN NORDEN PRÆSTØs EFTERARSPROGRAM 2021
Alle foredrag er på Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 PRÆSTØ
Alle er velkomne til alle foredrag. Tak for fint samarbejde med Jungshoved Skoles bestyrelse.
Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19:00 glæder vi os til at høre et
foredrag med Birgitte Drent Sørensen, som kommer igen og inspirerer os.
Denne gang med en aften om Island, hvor vi beundrer, som sædvanligt, de
flotteste billeder. Disse kommer langt omkring med Islands historie, geografi og den
storslåede natur. Vi får også en oplæsning i den islandske litteratur.
Pris for foredrag, kaffe/te, kage/frugt: NORDEN medlemmer 50kr, gæster 60kr.

Onsdag den 27. okt. 2021 kl. 14:45 kaffe mm.
15:00 Hjernen og stjernen ved Prof. em. Carsten Saunte.
Norden Præstø byder velkommen til endnu et foredrag med Carsten, som
denne gang fortæller om menneskets hjerne. Carsten har arbejdet i 8
specialer indenfor lægevidenskaben og har i en lang årrække haft sit virke
i Trondhjem. Vi får et detaljeret indblik i menneskets hjerne, et emne, som
Carsten, som altid, vil forklare på en forståelig måde.
Pris for foredrag, kaffe/te, kage/frugt: NORDEN medlemmer 50kr, gæster 60kr.

Skumringstime mandag den 15. nov. 2021 kl. 18:50
Årets tema er DRØMME OG LÆNGSEL I NORDEN
pens. lektor Anna Sofie Hansen kommer gerne igen for at læse op af og fortælle om årets tekst.
I anledning af Ålands 100-års jubilæum er årets tekst fra den
klassiske roman, Katrina af Sally Salminen. Vi lærer den unge Katrina
at kende, som lokkes ind i et ægteskab med en fattig sømand ved at
han tegner et forskønnet drømmebillede af parrets fremtid sammen.
Historien om Katrinas liv er en stærk skildring af en ålandsk kvindes
skæbne som gennem årene er blevet læst og elsket af mange. Sally
Salminen var født i Vårdö på Åland som den ottende af tolv børn og
havde allerede som barn forestillinger om at blive forfatter. Hun blev
dansk gift og boede i Danmark fra 1940 til sin død i 1976.

Velkommen til Eva Carlsson, som læser lidt af teksten på svensk for at vi kan
høre det smukke svenske sprog.
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, læses
op af samme tekst kl. 19:00 lokal tid, i stearinlysets skær, som en fin indledning til de voksnes Nordisk
Biblioteks Uge også i 2021

ALLE ER VELKOMNE Pris for oplevelsen samt forfriskninger: NORDEN medlemmer 50kr, gæster 60kr
JUNGSHOVED SKOLE OG NORDEN VIL SELVFØLGELIG ALTID FØLGE EVT. COVID-19 RESTRIKTIONER

Projekt Dåseringes indsamling i Jungshoved på skolen og på havelågen til Gøngegården har siden
februar 2021 nu indsamlet 1,450gr. som er kommet videre. Tak for hvert et bidrag!

Vi ser frem til en stor indsamling af dåseringe ved de mange udsatte glædelige
begivenheder, som kommer i den nærmeste fremtid!
Vil man vide mere om projektet, kan det læses på www.daaseringe.dk eller på Facebook. Tænk at
man kan hjælpe så mange, der har mistet lemmer pga. slangebid og udetonerede miner, med en så
beskeden indsats!

Kun for NORDEN Præstø medlemmer:
Foreningen Norden Præstø holder generalforsamling på Gøngegård, Smidstrupvej 24,
4720 Præstø, mandag den 6. september 2021 kl. 18: 00 til Janssons frestelse
Derefter G.F.en med kaffe/te/kage
Evt. forslag der ønskes behandlet til G.F.en skal være i bestyrelsens hænder senest 8
dage før.
Tilmelding og forslag senest man den 30. aug. til post@torlindi.dk 5599 9146
Parkering venligst udenfor, langs vores hæk på østsiden af Klindse Hoved Vej.

Filmeftermiddag tors. den 11. november kl. 14:30
på Gøngegård, Smidstrupvej 24, 4720 Præstø.
Kun for medlemmer Der vælges en film om Norden
Tilmelding Senest den 9 .nov. post@torlindi.dk 5599 9146
Pris: 40kr for kaffe/te/kage, film og ostebord.

h

Tors. den 2. dec. 2021 kl. 19.00 Julehyggeaften Kun for medlemmer.
Hos Tove og Poul Hjorth, Mågevej 11, 4720 Præstø, nyder vi den traditionelle, varme
gløgg, synger julesange og salmer fra NORDEN og England.
Vi glæder os, som altid, til Toves julehistorie.
Gløgg, kaffe/te med julehjemmebag. Pris for en stemningsfuld aften: 40Kr a
Tilmelding senest man. den 29. nov. til tove.hjorth@mail.tele.dk; Tlf. 5599 0262

