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En søndag midt november Nordiske bogens dag afholdes på 
Stadsteatret i Hälsingborg. 

Kom og hør kendte skandinaviske forfattere læse op af deres egne værker. 

Datoen for denne årligt begivenhed er ikke fastlagt, men se senere præsen-
tation af arrangementet i dagspressen samt på http://helsingborg.norden.se/ 

Reservation af billet på Kulturværftet www.kuto.dk/ 
Entré ca. 140 kr. 
 

Mandag den 14. november kl. 19 – ca. 21. Skumringstime. 
I stearinlysenes skær på biblioteket i Frederiksværk  
 
Vi er glade for at dette arrangement igen kan laves i samarbejde med Hals-
næs biblioteker Måske sættes der verdensrekord, når tusindvis af mennes-
ker på samme tid og på ca. 2000 biblioteker i hele Norden og Baltikum lytter 
til højtlæsning af den aktuelle tekst på hver deres respektive sprog. 

Årets tema er Fremtid i Norden med oplæsning af en tekst fra den finske 
forfatter Emmi Itäranta bog ”Vandets vogter”.  

Teksten fortolkes og oplæses af Forfatteren Hans Hansen. 
Før og efter oplæsningen vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange til 
akkompagnement af Frank Radich Nielsen.  
 
Foreningen NORDEN er vært med en forfriskning.  
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes på bibliotekerne.  
 

Kære Norden medlemmer som her modtager vores 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 vi fremover sende Jer vore nyhedsbreve pr. mail, og I vil få flere, 
og også mere opdaterede informationer om vore aktiviteter. 
 
OBS – Hvis 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. 
  
 Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk. 
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   Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs:  E-mail: 
 
   Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.        h.albaek@mail.dk 
   Næstformand: Erik Melbye tlf. 4793 8904.      e_melbye@post12.tele.dk      
   Kasserer: Erik Grib       erik.grib@gmail.com          
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   Best.medl. Hans Sørensen, tlf. 4772 0893 
   Best.medl. Vibeke Mortensen, tlf. 4794 0012  vibmor@gmail.com 
   Best.medl. Per Jørgensen, tlf. 28712771      co./ alling@dukamail.dk  
   Suppl. Birgit B. Andreasen tlf. 47939818       baunandreasen@gmail.com 
   Suppl. Erik Andersen tlf. 47938705  
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Til vore NORDEN-medlemmer 
Hermed foreligger så Lokalforeningens program for 2. halvår 2016. 
Vi håber, at de nævnte arrangementer vil tilgodese Jeres interesser. 
 
 
Torsdag den 16. juni kl. 19 Glad Ton i Gubben, Hundested. 

Hvis vi tænker tilbage på den gode oplevelse, vi havde med Glad Ton den 
26. juli 2015, hvor vi næsten sprængte rammerne i Købmands-gården i 
Lynæs, så har vi fået lidt mere plads i GUBBEN, så vi glæder os til at byde 
alle velkommen igen. 

Fri entré. Mulighed for at købe en forfriskning at nyde til musikken.  

Arrangementet afholdes med støtte fra Kulturelt Samråd.  
 
Tirsdag den 21. juni – Grønlands nationaldag. 
Knud Rasmussens Hus danner ramme om fejringen med taler, sang og 
musik. 
Se dagens program i dagspressen eller på www.oplevhalsnaes.dk 

 
Mandag den 29. august kl. 13.30 - audiens hos Christian den V.  
Sammen med Nordsjællands-kredsen skal vi se den nyåbnede Audienssal.  
I entréen vil der også være adgang til øvrige udstillinger på Slottet.  
Vi mødes med guiden kl. 13.15 i Indre slotsgård ved indgangen.  
Deltagerne betaler selv entré 60 kr. (pensionistpris), mens Kredsen betaler 
for guiden. 
Tilmelding senest 15. august til Henrik: h.albaek@mail.dk 

 
Torsdag den 29. september - tur til Frederiksborg Slot og Esrum 
Kloster-ruin. 
Sammen med Norden Båstad arrangeres en dagtur, med kørsel i egne biler.  

Først besøger vi Frederiksborg Slot og med god tid til at se de mange flotte 
lokaler.  
Derefter spiser vi en lunch med vore svenske venner på Restaurant Leonora.  

Og til sidst kører vi på besøg i Esrum Kloster, inden vi fra Norden Halsnæs vil 
være vært ved en kop eftermiddagskaffe og kage sammen med svenskerne 
på Esrum Møllegård. 

Vi mødes ved indgangen til Frederiksborg Slot kl. 09.50  
Pris 250 kr. (excl. drikkevarer til lunch ‘en) 
Tilmelding senest den 15. september til Henrik på h.albaek@mail.dk 
 

Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek  
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750. 

 

 

Lørdag 1. oktober kl. 14 i GUBBEN –sygeplejerske i Grønland. 

Jette Weismann giver gennem fortælling og billeder et indtryk af sit arbejdsliv 
som sygeplejerske i Grønland.  
Lidt fra Vestkysten, nærmere bestemt Qasigiannguit, men mest på Øst-
kysten, Tasiilaq, hvor hun virkede i næsten 10 år. Hun fortæller om, hvordan 
det på godt og ondt er at arbejde og leve i en så afsides del af verden med 
fremmed kultur, vild natur og kun 3.000 mennesker. 
Jette Weismann har gennem årene i Grønland haft flere forskellige funktioner 
inden for sygeplejen: Projekter på tuberkuloseområdet, leder af 
alderdomshjem / plejehjem, hjemmesygeplejen og meget andet, og så har 
hun også hilst på Dronningen og Prinsgemalen i Tasiilaq. 

Entre: 25 kr. inkl. kaffe og kage i pausen.  
Salg af øl og vand til rimelige priser. 
 

Tirsdag den 13. december kl. 18. Luciakoncert i 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. 15. 

Billetpris ca. 160 kr. / Gløggservering åbner kl. 16.30 (inkl. i prisen). 

A.h.t. billetreservering i kirken tilmelding senest 1. november. 
Til Erik Melbye tlf. 47938904 / E-mail: e_melbye@post12.tele.dk 

  

Torsdag d. 12. januar 2017 - 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 venskabsby-
aftalen i 1971.  
Det gør vi med en god Lunch, opfrisker gamle bekendtskaber og 
meget hyggelig snak  

Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.30 (vi skal  
med færgen afg. Helsingør kl. 12.43). - husk billed-ID -. 

Færgebillet + menu: pris 140 S.kr. / ca. 125,- 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. 
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