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Ved Løgstrup i Kvistgård kan man se nogle forunderlige Ufo-lignende bygninger. Det er Futuro – 
bygninger skabt af den finske arkitekt Matti Suuronen i 1968.  De to pavilloner, der er forbundet med en 

korridor,  bruges som kantine og festlokale for virksomhedens ansatte. Futuro blev oprindeligt tænkt 
som mobile skihytter, og var Matti Suuronens løsning på en konkurrence udskrevet i 1965.  Matti 

Suuronen valgte den smukke elepiseform og byggematerialet polyester. Futuro var banebrydende for sin 
tid. Flytbar og egnet til serieproduktion. Men oliekrisen gjorde den for dyr til en egentlig 

serieproduktion. 
Matti Suuroens Futuro er i dag blevet et stilikon og hans første modeller kan ses på Museum Bojimans 
Van Beuningen i Holland og Emma Espoo Museum og Modern Art i Finland.. Futuro er blevet 

samlerobjekter og der findes 45 i hele verden. 
Pavillonerne i Kvistgård kom til Løgstrup fra Rågeleje i 1990. I Rågeleje fungerede de som sommerhus, 

komplet med  køkken og bad, men de stod og rustede og forfaldt. På Løgstrup stod man og manglede 
mere plads og kunne se en løsning i de forsømte pavilloner. De blev renoveret og fik nyt interiør. Den 
store brændeovn i midten af den ene pavillon samt et varmesystem med et rør undergulvet er også 

bevaret.                                                                                                               Se fortsættelse næste side. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formandens klumme 
 

Nordisk kulturelt samarbejde skal styrkes 
 
I Venskabsbykomiteen har vi netop behandlet og drøftet forslag til en styrkelse af det nordiske 
kulturelle samarbejde. Anledningen er Nordisk Ministerråds strategi for det nordiske 
kultursamarbejde 2013-2020. De fem temaer i strategien er: Det bæredygtige Norden, Det 

kreative Norden, Interkulturelle Norden, Det unge Norden og Det digitale Norden. 
 

Nu skal vi påkommende møder komme med forslag og ideer til samarbejde. Hvad synes vi der 
skal satses på? Hvilke aktiviteter og initiativer vil vi stå for i vores forening? Hvad mener I? 
 
I bestyrelsen skal vi drøfte det, men I må gerne komme med forslag til os – på 
generalforsamlingen den 11. marts eller et andet tidspunkt. 
 
Umiddelbart vil foreningen gerne udveksle mere kunst – billedkunst, musik, litteratur. Det 
kræver nogle samarbejdsparter i vore venskabsbyer samt økonomi til at virkeliggøre det. 
 
Vi håber drøftelserne i venskabsbykomiteen og vore forslag og ideer vil sætte gang i det 
kulturelle samarbejde vores venskabsbyer imellem. 
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Futuro var 
oprindeligt tænkt 
som en skihytte, 
der ville være 
nem at opvarme 
og let at 
fremstille.  

For næsten 50 
år siden 
grundlagde 
Jørgen 
Løgstrup 
virksomheden 
Løgstrup Steel 
A/S, og de 
seneste 22 år er 
det sønnen, Per 
Løgstrup, der 
har stået i 
spidsen for 
virksomheden. 
I november 
2012 fik de 
Nordeas 
erhvervspris. 

Per Kristensen var med til at sætte pavillonerne i stand. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program:  
 
Torsdag kører med bus fra Humlebæk Station kl. 8.00 til Esbjerg.  
I Esbjerg tager vi på Sælsafari med M/B Sønderho inden vi indkvarterer os på Hotel Ansgar. 
 
Fredag tager vi færgen til Fanø med bus. Vi skal tilbringe hele dagen på rundtur på øen. 
Om aftenen tager vi efter middagen på solnedgangstur ad Margueritruten fra Esbjerg og Sædding Strandvej, 
over Hjerting til Marbæk.  
 
Lørdag kører vi til Højer Sluse, Tønder og Møgeltønder, hvor vi går en tur i den smukke by.  
Her skal vi bla. se Møgeltønder Kirke og spise frokost. 
 
Søndag skal vi til Ribe og til Mandø med Mandøbussen.  
Vi kører hjemad om eftermiddagen og forventer ankomst på Humlebæk Station ca. kl. 19.00 

Vil du med til Fanø? 

Foreningen Norden, Fredensborg Lokalafdeling tilbyder en rejse til 
Fanø og vadehavsområdet. 

Torsdag den 15. – 18. august 2013 

Prisen er 4.250 kr.  pr. person  i delt dobbeltværelse. Der er et tillæg på 200 kr. for enkeltværelse. 
Prisen er inklusive frokost, middag, entréer og udflugter.  
 
Tilmelding skal ske til Børge Østermand på tlf.  4919 3648 eller til Lisa Juhler på mail  
lisajuhler@ofir.dk  senest den 15. marts 2013. 
 
Depositum på 2000 kr. indbetales senest den 1. april på foreningens konto reg.1551 kontonummer 
7107110. 



Kommende arrangementer  
 
Mandag den 25. februar kl. 19.30 på Nivå Bibliotek 
Fra bronzelurerne til Carl Nielsen. Musikalsk foredrag af dirigenten og 
organisten Steen Lindholm. 
Arrangeres i samarbejde med Nivå Bibliotek. 
Billetter a 40 kr. købes på Fredensborg Bibliotekerne eller på 
www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker 

 
Mandag den 11. marts kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 
Generalforsamling. 
Kl. 20 Efter generalforsamlingen fortæller tidl. generalsekretær i Nordisk Råd, 
Henrik Hagemann, om sit arbejde i Nordisk Råd, ”om sin tid som spion” og 
de nordiske landes rolle i de baltiske landes frigørelse fra Sovjetunionen..   

 
Fredag den 15. marts kl.14-16 på Nivågaard Malerisamling, Gl. Strandvej 2 
Omvisning på udstillingen Et glimt af evighed af Sven Havsteen-Mikkelsen. 
Efter omvisning er der kaffe og kage i caféen. 
Det koster 140 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding til Lisa Juhler, tlf. 22510829 eller på mail lisajuhler@ofir.dk senest den 
11. marts. 
 

 
Lørdag den 8. juni kl. 14.00 Besøg i  polarforskeren Knud Rasmussens Hus i Hundested 
Et kredsarrangement: Kredsen betaler for en times rundvisning - der er egenbetaling til entre: 50 kr. 

 
Rasmus Rohde fortalte om Sirius-patruljen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 24. januar tog 
Rasmus os med ind i den 
arktiske verden med 
spændende fortællinger 
og anekdoter fra 
slædepatruljens hverdag. 
Rasmus fortalte levende 
og underholdende om 
hundene, slæderne, 
forberedelserne, 
patruljerne og mødet med 
bjørne. 
Mere end 100 havde 
fundet vej til foredraget 
og vi fik alle en rigtig god 
aften. 


