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Lørdag d. 4. juni. Bustur til Båstad – Pärans Dag.
Turen køres i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne.
Vi kører fra Hundested (Storebjergskolens P-plads) kl. 07.30 og fra
Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus Syrevej 25, kl. 07.45.)
Ankomst til Båstad ca. kl. 10.30.
Turen har været meget efterspurgt som en gentagelse af vores succesfulde tur dertil i 2009.
Vi besøger først det velkendte Pärans (kartoflens) Dag marked, som
holdes på Torvet i Båstad. Her fejrer man Nord-europas tidligste nye
kartofler, som dyrkes oppe på Hallandsåsen oven over Båstad.
Markedet er dog meget mere end kartofler, her sælges hemsløjd, diverse
antikviteter og alskens lokale madvarer, honning og marmelade m.m.
Derefter får vi et par timer på egen hånd til at udforske Båstad, nogle vil
måske igen besøge væveriet hos Märta Måås Fjetterstrøm, men der er
mange andre spændende ting at gå ud og se på. - Info i bussen.

Inklusiv er Lunch på Markedet fra kl. 12.30. (excl. drikkevarer).
Afg. fra Markedet Kl.14.30 og 14.45 er NORDEN Båstad vært ved
en kop kaffe på byens flotteste udsigtspunkt på Italienska Vägen.
Kl. 15.45 går bussen hjemad, og vi er tilbage i Halsnæs ca. kl. 18.
Pris: For bus og lunch på markedet. 300,- kr. pr. person.
Tilmelding senest 13 maj til Henrik tlf. 21759341/ h.albaek@mail.dk
og Erik tlf. 47938904 / e_melbye@post12.tele.dk
Betaling senest 17. maj til: Foreningen NORDEN Halsnæs på:
Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941
(Husk ved betaling at angive navn på de deltagere, der betales for).

Kære Norden medlemmer som her modtager vore aktivitetsprogram
med Post Danmark. - Hvis du også har en Mailadresse send den
venligst til Erik Melbye, mail-adresse: e_melbye@post12.tele.dk
Så vil I fremover også kunne få vores nyhedsbreve sendt ud til Jeres
Mailadresse, og få flere informationer om vore aktiviteter.
Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk.

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER
Program for 1. halvår 2016

Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs: E-mail:
Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.
Næstformand: Erik Melbye tlf. 4793 8904.
Kasserer: Erik Grib
Sekretær: Lis Brøndorf, tlf. 60941016.
Best.medl. Hans Sørensen, tlf. 4772 0893
Best.medl. Vibeke Mortensen, tlf. 4794 0012
Best.medl. Per Jørgensen, tlf. 28712771
Suppl. Inga Hoe, tlf. 47984009
Suppl. Birgit B. Andreasen tlf. 47939818

h.albaek@mail.dk
e_melbye@post12.tele.dk
erik.grib@gmail.com
lisbroendorf@gmail.com
vibmor@gmail.com
ingahoe@webspeed.dk
baunandreasen@gmail.com

Fra Foreningen NORDEN Halsnæs ønsker vi alle
vore medlemmer en Glædelig Jul og Godt Nytår.
Og tak for Jeres opbakning til arrangementerne i 2015.
Søndag den 13. december kl 16 – ca. 18. Luciakoncert
i den Svenske Kirke Folke Bernadottes Allé 4, København.
Det er altid en stemningsfuld oplevelse at høre de luciapyntede piger
synge de kendte julesange.
Da Kirken ligger ganske nær ved Østerport Station, påregner vi at tage
toget derind, med afgang fra Hundested Station kl. 13.30
Billetpris 150 kr. / Gløggservering åbner kl. 14.30 (inkl. i prisen).
A.h.t. billetreservering i kirken tilmelding senest 1. december.
Til Erik Melbye tlf. 47938904 / E-mail: e_melbye@post12.tele.dk

Tirsdag d. 12. januar 2016- sejltur på H. – H. overfarten.
Vort første arrangement i det nye år er som sædvanligt nogle gode
og hyggelige timer på færgen ”Aurora”.
Sammen med vore gode Norden venner fra Båstad og, det håber vi,
fra Norden Ängelholm fejrer vi datoen for indgåelsen af venskabsbyaftalen i 1971.
Det gør vi med en god Lunch, meget hyggelig snak og lidt sang til
violinspil fra vores fortræffelige spillemand Vagn P.
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.15 (vi skal
med færgen afg. Helsingør kl. 12.43).
Færgebillet + menu: pris 139,- S.kr. / ca. 120,- D.kr. pr. person,
Tilmeld senest 2./1. til Erik tlf.47938904 eller Henrik tlf. 21759341
Evt. ønske om samkørsel til Helsingør skal oplyses ved tilmelding,
tilskud til benzin 30 kr. betales til bilens ejer.
Onsdag 24. februar besøg på Museum for Søfart i Helsingør.
Det flotte nye museum tegnet af BIG - Bjarne Ingels Gruppen er placeret
meget apropos i det gamle Helsingør Værfts tørdok.
I de righoldige maritime samlinger er der p.t. temaudstillingen ”storm”, et
emne som nok kan sætte bølgerne i bevægelse
Vi mødes kl. 11 ved billetlugen, og foreningen betaler for guidning 1 time.
Herefter er der tid til at fordybe sig i udstillingen og/eller et besøg i cafeen.
Entrébillet 90 kr. (pensionist).
Vi kører dertil i egne biler. Foreningen arrangerer samkørsel.
Tilmelding senest 20. februar til –
Erik Melbye Tlf. 47938904 eller E-mail; e_melbye@post12.tele.dk

Søndag den 6. marts 2016 kl. 14,00. Generalforsamling.
Sted: medborgerhuset GUBBEN i Hundested.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
Beretning for år 2015.
Regnskab for året 2015.
Forslag fra lokalstyrelsen.
Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg:
Hans Sørensen (villig til genvalg)
Vibeke Mortensen (villig til genvalg)
Per Jørgensen (villig til genvalg)
Henrik Albæk (villig til genvalg)
7. Nyvalg af 1 suppleant. (Inga Hoe modtager ikke genvalg)
8. Nyvalg af 1 revisor. (Annie Thygesen modtager Ikke genvalg)
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Under generalforsamlingen bydes på øl, vin og vand.
Efter Generalforsamlingen vil bestyrelsesmedlem Per Jørgensen fortælle
om jagt i Norden, og der vil blive serveret smagsprøver fra diverse vildt.
Musikalsk underholdning ved Vagn Pedersen.
Lotteri - salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.

Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750.
Lørdag den 9. april kl 15. i GUBBEN. Musik af Edvard Taube.
Cowboy på Argentinas vidstrakte Pampas, fyrbøder på alle verdenshavene,
bohemeliv, familiefar og kærlig ægtemand i Stockholms skærgård.
Lisa Kock Nielsen og Eric Andresen spiller og synger en smuk buket af
Edvard Taubes viser og fortæller om den svenske nationalskjalds liv og
sange. Et foredrag fuld af saltvand, blomsterenge og skønne kvinder.

Entre: 50 kr. / og køb af øl, vin og vand til rimelige priser
Hvis du vil være sikker på plads, så tilmeld til Henrik Albæk,
Tlf. 21759341, eller E-mail: h.albaek@mail.dk

OBS – Såfremt I har behov for samkørsel til arrangementerne,
så giv os besked og vi vil prøve at samordne det.
Og til Jer, med plads i bilen, fortæl om I kan tage andre med – tak.

