Grønlands historie, sagn og myter
samt oplevelser og flotte film + fotos
Grønlands
historie, sagn
og myter samt
egne oplevelser
fra godt 18 år
på Grønland
bl.a. som
købmand.
Herom fortæller
Steen Madsen,
Hadsund.
Samtidig viser
han sine flotte
film og fotos
fra Grønland.

Skibet Colo på vej op langs den Grønlandske østkyst. Foto Steen Madsen.

Det sker onsdag den 18. maj. kl. 19.00 i salen
i Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 2-4, Hadsund.

Alle er velkomne.

Entré: 45,- kr. for medlemmer, 90,- kr. for ikke-medlemmer.
Den pris dækker også kaffe og kage.

Tilmelding hos Lisbeth Roth: <lisbeth@roth-hadsund.dk>
tlf.: 53 80 34 78. Betaling ved indgangen.
Arrangør: Foreningen NORDEN Mariagerfjord.

Se mere
på side
2 og 3

Grønland - side 2

Steen Madsen står her ved Lindenow Fjord i Sydgrønland - med gletsjeren Tiningnertoq i baggrunden.
Billedet er fra sommeren 1993. Foto: Claus Vogel.

Grønland

Se og hør Steen Madsens film, fotos og fortælling om:
Steen Madsen, Hadsund, er
kendt for sine historiske film, fotos
og meget kyndige beretninger om
Hadsunds historie.
Nu fortæller han om Grønland,
landets historie, sagn og myter
krydret med egne oplevelser
gennem mere end 18 år på
Grønland, som han dokumentrer
med flotte film og fotos.

Steen Madsen var i Grønland i
årene 1977-1995.

Han arbejdede i byerne Sisimiut
og Nanortalik bl.a. som købmand.

Men han brugte også sin tid på
at søge de enestående oplevelser,
som den grønlandske natur byder
på.

- Områdets afsides beliggenhed
og barske natur gør dette store
vildnis såattraktivt for tilhængere af
store vidder. Trods det, er området
forbavsende tilgængeligt, fastslår
Steen Madsen.

Grønland - side 3

Sydgrønland er meget mere end is

Steen Madsen står på gletsjeren Igdlorssuit Havn i Prins Christians Sund. Foto: Claus Vogel.

- Den sydligste del af den grønlandske
- Alle vigtige ingredienser til en uforvestkyst er et område, der er præget af glemmelig forsmag på det subarktiske
voldsomme kontraster, fortæller Steen område er tilstede: Isbjerge, som er
Madsen, og fortsætter:
drevet sydpå fra det nordlige arktiske
område, bræer af alle former og
- Den store polarø strækker sig her størrelser og iøjnefaldende fjeldtoppe
langt ned i et område, der egentlig
og kamme, som hæver sig over 2.000
burde have et tempereret klima.
meter op fra fjordsider og dalbunde.
Men havkysterne er prægede af kulden
og af stormenes saltvandssprøjt.
- Tag med op på indlandsisen, ind i
den 65 km. lange Tasermiut fjord med
- Grønlands sydligste kommune
de majestætiske bjerge, rundt om
”Nanortalik” har et areal på 15.000
Grønlands sydspids Kap Farvel og op
kvadratkilometer.
til Lindenow fjord, hvor der engang
boede en fredløs viking.
- Heraf er de 8.000 kvadratkilometer
isfrit land, 2.000 kvadratkilometer er
Det fortæller Steen Madsen som
isdækket land og 5.000 kvadratkilome- optakt til 18. maj, hvor han fortæller
ter er havareal.
om Grønland og sin tid på Grønland.
Den aften er alle meget velkomne til at
- Der er således meget at gå i gang
høre meget mere og se Steen Madmed at udforske og meget at fortælle om. sens flotte film og fotos fra Grønland.

