Frederiksborg Valgmenighed
- den grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland

Et øjenvidne fra krigen i Nord-Norge
”Jeg gik mig over sø og land” for at flygte fra sovjethæren.
Mange har sikkert set filmen ”Kongens valg” om 9. april i Norge og Kong Haakons nej til
Hitlertysklands krav. Konsekvensen var, at Norge gik i krig.
Kun de færreste kender denne krigs uhyggelige følger, da Sovjetunionen i efteråret
1944 angreb Nordnorge. De tyske styrker var klar over, at de havde tabt, og begyndte
tilbagetrækningen fra Finmarken. Civilbefolkningen blev jaget ud af deres huse og alt
blev brændt af. Der skulle intet være tilbage til den fremrykkende sovjetiske hær.
Det oplevede Thorbjørn Berg som 12 årig, da
den sagnomspundne fiskerbygd Berlevåg ved
Nordishavet blev udslettet. I novembers mørke
blev familierne gennet om bord i fiskerkuttere og
flygtede ud på det oprørt ishav for at komme i
sikkerhed længere syd på.
Efter krigen kom Thorbjørn hjem til Berlevåg og
var med i genopbygningen. Han ville have sig en
uddannelse, men mødte en pige fra Jægerspris
og fik en læreruddannelse i Danmark.
Siden har han arbejdet i friskole og efterskole og
blev i 1973 forstander for Rude Strand
Seniorhøjskole.
Der vil blive serveret kaffe, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til
foredragsholderen og samtale om filmen: Kongens valg og filmens betydning i Norge og
Danmark.
Hvad:

Foredrag af Torbjørn Berg: Jeg gik mig over sø og land

Hvornår:

Onsdag den 29. marts kl. 19.30

Hvor:

Den grundtvigske valgmenighed, Frederiksborg Valgmenighed i
mødelokalet i Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød

Deltagere: Alle er velkomne.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
Gæster betaler 50 kr. Medlemmer af biblioteksklubben 45 kr.
Spørgsmål om aftenen kan stilles til Ida-Lykke Bang på bangogbang@mail.dk eller
30 12 62 60
Følg altid med på vores hjemmeside: www.fredeeriksborgvalgmenighed.dk

Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email:
bangogbang@mail.dk

