
Velkommen til Nordring 2023
Velkommen til Bornholm



Hvad er Nordring?
Nordring er et inspirationskursus og en kulturudveksling for unge i alderen
18-25 år. Nordring arrangeres hvert tredje år og veksler mellem de
forskellige nordiske lande og selvstyrende områder. Kurset afholdes oftest
samme år som BARNLEK stævnet og året før NORDLEK stævnet. Kurset
holdes under påskedagene.

Fra hvert land og selvstyrende område sendes 6 unge deltagere, hvor 4 af
deltageren er dansere og to af deltagerne er musikere. Fra Finland deltager 6
unge fra det finske og 6 unge fra det svenske sprogområde. Hvert lands
nationale komite vælger hvem der får lov at deltage. Deltagerne skal kunne
formidle sin egen kultur og kende den godt nok til at ligheder og forskelle
kan fremhæves. Deltagerne forventer at dele sin viden fra Nordring med sin
respektive nationale organisation.

Kurset giver de deltagerne viden om, og udveksling af kulturer i de
forskellige nordiske lande og selvstyrende områder, og giver øget viden om
de forskellige traditioner, samt et værdifuldt nordisk netværk.

Nordring er en del af NORDLEK
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Bornholm

Bornholm er en ø, beliggende i Østersøen, syd for Sverige og Øst for
Danmark. Bornholm har mange navne bl.a. bliver den kaldt for Klippeøen og
Solskinsøen. Bornholm er kendt for deres forsvarsværk Hammershus samt
deres rundkirker, klipper, røgerier, hønseskidning og hvide sandstrande.
Bornholm har et areal på 588,36 km2, og der er omkring 39.500 indbyggere.
Bornholms største by er Rønne og det er også her man kan sejle til fra både
Ystad og Køge, også ligger der en lille lufthavn tæt på Rønne.

Bornholm har 2 uo�celle flag, som man kan støde på vidt omkring på øen.
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Transport
Færge - https://www.bornholmslinjen.dk/fartplan

Ystad - Rønne / Rønne - Ystad
● Fra Ystad til Rønne er der mellem 4 og 8 afgange dagligt og sejler ca.

hver anden time om dagen og 1-2 gange om aften. Første afgang er
08.30 og sidste afgang er 22.30. Sejladsen tager 80 minutter.

● Fra Rønne til Ystad er der mellem 4 og 8 afgange dagligt og sejler ca.
hver anden time om dagen og 1-2 gange om aften. Den første sejler kl.
6.30 og sidste færge sejler kl. 20.30. Sejladsen tager 80 minutter.

Køge - Rønne / Rønne - Køge
● Fra Køge til Rønne er der en afgang om dagen. Færgen sejle kl. 00.30,

og sejladsen tager 5 timer og 30 minutter.
● Fra Rønne til Køge er der en afgang om dagen. Færgen sejler kl. 17.00

og sejladsen tager 5 timer og 30 minutter.

Fly - https://dat.worldticket.net/booking

Der findes andre hjemmesider, som der kan bookes billetter fra.

Det er muligt at flyve til Bornholm fra 5 danske byer:

● København - Bornholm 40 minutter
● Billund - Bornholm 75 minutter
● Aalborg - Bornholm 75 minutter
● Aarhus - Bornholm 65 minutter
● Midtjylland - Bornholm 75 minutter
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Team Bornholm Ferieby

Team Bornholm Ferieby ligger på den vestlige del af Bornholm 10 km. fra
Rønne Færgehavn og 13 kilometer fra Hammershus Slotsruin, inde i en
bøgeskov og tæt på en sandstrand ud mod Østersøen.

Hytterne:

Vi skal bo i 6
personers hytter
som er indrettet
således:

Hvert land har en
hytte og fordele selv
sengepladserne
inde i hytten.

Det er muligt at leje
sengelinned og
håndklæder af ferieparken.

Ferieparken:

I ferieparken er der en swimmingpool, som vi håber er mulig at benytte,
derudover er der en multiarena hvor det er muligt at spille fodbold,
Basketball, hockey og beach volley. Dertil er der også en minigolfbane og en
stor legeplads med hoppepude.

Forplejning:

Team Bornholm sørger for forplejning alle dagene fra aftensmad Torsdag d.
6 april til morgenmad/frukost mandag d. 10 april. Morgenmad og aftensmad
bliver som udgangspunkt serveret i ferieparken, mens frokosten/lunch
bliver der hvor vi befinder os når vi når dertil. I løbet af dagen vil der også
blive serveret mellemmåltider og natmad lavet af de lokale.
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Hasle

Hasle er et gammelt fiskerleje og øens centrum for kunsthåndværk.
Hasle ligger ca. 10 km. nord for øens hovedstad Rønne. Byen har eksisteret
siden middelalderen og er i dag en moderne og hyggelig mindre købstad
med omkring 1700 indbyggere.

Ved Hasle havn ligger der et havnebad og en flot og farverig Marina. I
skoven syd for byen findes der mange idylliske søer, som er opstået efter
tidligere tiders kul- og lergravning. Byen rummer også hyggelige røgerier,
hvor man kan prøve at smage Bornholms specialitet “røget sild”. I byen er
der også flere indkøbs muligheder.

I Hasle by skal vi danse, spille musik og lære om de forskellige lande i det
gamle rådhus, som ligger omkring 15 minutters gang fra ferieparken. Her vil
der også blive serveret frokost de fleste af dagene.

Program
Med forbehold for ændringer…
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Torsdag d. 6 april

Tid Sted Hvad?

15.00 Rønne Havn/Lufthavn Ankomst senest kl. 15.00

15.30 Rønne Havn/Lufthavn Vi tager afsted mod Hasle

16.30 Team Bornholm Ferieby Vi får vores hytter, finder
på plads og slapper af
inden aftensmad

17.00 Team Bornholm Ferieby Aftensmad

18.00 Hasle Rådhus Oplæg og introduktion
om egne landes kultur
(ca. 10 min pr. land).

19.00 Hasle Rådhus Lær hinanden af kende

20.30 Hasle Rådhus Dans, spil og natmad

Fredag d. 7 april

Tid Sted Hvad?

08.00 Team Bornholm Ferieby Morgenmad

09.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Danmark

10.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Færøerne

11.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Sverige

12.00 Hasle Rådhus Frokost

13.00 Hasle Rådhus Hvad er NORDLEK,
BARNLEK og Nordring?

14.30 Hasle Rådhus Nordiske lege - alle byder
ind med en leg

16.30 Hasle Rådhus Fælles dans/spil

17.00 Hasle Pause

18.00 Team Bornholm Ferieby Aftensmad
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19.00 Team Bornholm Ferieby Sangaften

21.00 Hasle Rådhus Bal med Bornholmsk
orkester

Lørdag d. 8 april

Tid Sted Hvad?

09.00 Team Bornholm Ferieby Morgenmad (vi smøger
madpakker til udflugt)

10.00 Hammershus/Svaneke Udflugt

17.00 Team Bornholm Ferieby Aftensmad

18.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Island

19.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Finland

20.00 Hasle Rådhus Dans, spil og natmad

Søndag d. 9 april

Tid Sted Hvad?

09.00 Team Bornholm Ferieby Morgenmad

10.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Suomi

11.00 Hasle Rådhus Påsketraditioner fra alle
lande

13.00 Hasle Rådhus Frokost

14.00 Hasle Rådhus Kursus i dans/spil -
Norge

15.00 Hasle Rådhus Seneste nyt inden for
folkedans og folkemusik i
Norden

16.00 Hasle Evaluering og pause

18.00 Team Bornholm Ferieby Festmiddag med
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underholdning fra alle
lande

21.00 Hasle Rådhus Dans, spil og natmad

Mandag d. 10 april

Tid Sted Hvad?

09.00 Team Bornholm Ferieby Morgenmad (mulighed
for at smøre madpakke)

10.00 Team Bornholm Ferieby Rengøring og pakning

12.30 Hasle Bus til Rønne (vi siger
farvel)

Sprog
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Teamet for Nordring 2023 er “Sprog”, altså alle de nordiske sprog. Vi vil
igennem Nordring have fokus på at kunne forstå hinanden i norden, trods
sprogbarriere, især i dansen og i musikken. Udover det generelle fokus på
selve sproget, skal vi udvikle små videoer og plakater og andre kreative ting
i kan byde ind med, hvor f.eks. danseudtryk bliver skrevet og fortalt visuelt
på de forskellige nordiske sprog, så at de kan tages med rundt til de
forskellige nordiske stævner indenfor NORDLEK. Målet for ugen, udover at
kunne lede dans, musik og organisation er at i deltager ved næste stævne
som er BARNLEK 2023 i Lerum i Sverige, som sprogambassadøre, og til det
stævne være med til at oplære kommende sprogambassadøre, så vi får
uddannet/oplært så mange som muligt til at mindske sprogbarriererne til
de nordiske stævner.
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