
  
Kredsarrangement - Onsdag den 25. september kl. 19.30. 
På Nordisk Lejrskole Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød  
”I vikingernes fodspor”. Billedforedrag af Cecilia Vanman. Biolog, 
ekspeditionsleder og eventyrer. 
Kom med på en spændende sejlads fra de danske kyster, norske fjorde og 
rundt om de britiske øer.  
Vi hører om vikingernes rejseteknikker og Erik den Rødes færd fra Island til 
Sydgrønland. Som de første europæere opdagede vikingerne det 
nordamerikanske kontinent, hvor de satte sig spor efter modige, vilde og 
eventyrlige sejladser over barske nordatlantiske vande.   
Billetpris: nordenmedl. 50 kr. / ikke medl. 60 kr. 
Tilmelding senest 20. september til Henrik: h.albaek@mail.dk / 21759341. 
Hvis I har plads i bilen, giv venligst besked så samordner vi kørslen. 
 
 
Tirsdage d. 24./9., 22./10. og 19./11. kl. 14.30 Læsekredsen mødes på 
Hundested Bibliotek  
Vedr. deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750. 
 
Søndag d. 12. januar 2020 - sejltur på H. – H. overfarten. 
Vort første arrangement i det nye år bliver som sædvanligt nogle gode 
og hyggelige timer på færgen ”Aurora”. 
Sammen med vore gode Norden venner fra Båstad fejrer vi datoen for 
indgåelsen af venskabsby-aftalen tilbage i 1971.  
Vi vil informere mere om arrangementet i vores næste program, men 
sæt datoen af i jeres kalender og glæd jer, for datoen er jo en søndag, 
og da er lunchen på færgen altid ekstra god. 
Og tilmeld også gerne til Erik tlf.47938904 eller Henrik tlf. 21759341 
Pris for færgebillet + menu: ca. 155.- S.kr. / ca. 130,- D.kr. pr. person,   
Evt. ønske om samkørsel til Helsingør skal oplyses ved tilmelding, tilskud til 
benzin 30 kr. betales til bilens ejer 
 
Kære Norden medlemmer som her modtager vores aktivitetsprogram   
med Post Danmark. - Hvis du / I 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. 
 
Se også informationer om foreningens aktiviteter på Hjemmesiden. 
Halsnaes.foreningen-norden.dk 
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Til vore NORDEN-medlemmer. 
Hermed foreligger program for vores arrangementer i 2. halvår 2019. 
Vi håber, at de her viste tilbud vil tilgodese jeres interesser. 
 
Lørdag den 7. september kl. 19.30 - 21. Syng Norden sammen. 
1 million synger nordisk. Foreningen Norden Egedal har inviteret os at 
komme til Ølstykke og deltage i deres fællessang i forbindelse med 
markeringen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum.  
Vi forsøger at lave samkørsel dertil, så giv gerne besked om plads i bilen 
og behov for samkørsel. 
Vi har p.t. for få oplysninger om arrangementet, men de medlemmer, som 
vi har mailadresse på, vil få mere information om arrangementet senere. 
Deltagelse skal tilmeldes til Henrik på tlf. 21759341 / h.albaek@mail.dk 
 
Onsdag den 11 september kl. 10.30. 
I samarbejde med Norden Båstad arranger vi en tur til Helsingør hvor vi 
vil besøge de flotte gamle bygninger, Karmeliterklostret og Sct. Mariæ 
Kirke.  
For at få det bedste udbytte af besøget bliver vi vejledt af en guide. 
Se hjemmesiden: http://www.helsingorkanon.dk/karmeliterklosteret/ 
Kl. 12.30 går vi til frokost med udsigt over havnen i Kulturværftets café. 
Der er meget rimelige priser, og vi får mulighed for selv at vælge maden 
Se på hjemmesiden: https://kuto.dk/besoeg-os/cafeer/ 
Efter frokost, ca. kl. 14 går vi på besøg i Skibsklarerergården, den flotte 
bygning med front ud mod havneområdet er Helsingørs bedst bevarede 
købmands- og skibsklarerergård fra sundtoldstiden.  
Huset stammer fra det 16. århundrede, men har fået sin nuværende 
form i 1780 og de følgende årtier, og har siden stået så godt som ufor-
andret helt op til vore dage. 
Pris: entré og omvisning i begge museerne 130,- D.kr. 
Vi kører dertil i egne biler og mødes med svenskerne kl. 10.30. i Scand- 
lines Færge-terminalen - Et forslag til en god og rimelig billig P-plads er 
ved siden af Færgeterminalen ud mod færge-opmarchbanerne. 
Dagen afsluttes med et besøg på en lokal Café, hvor vi nyder en kop 
kaffe m. kage på Halsnæs Nordens regning 
Tilmelding senest 25. august til Henrik: h.albaek@mail.dk / 21759341. 
Hvis I har plads i bilen, giv venligst besked så samordner vi kørslen. 
 

 

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Hundested Kino.  
Efter den gode start, som vi har oplevede ved vores 2 første arrange-
menter, at sætte fokus på forholdet mellem en nordisk bog og  
en deraf afledt film, vil vi prøve idéen igen. Og det bliver med filmen  
Ved Vejen, baseret på en roman af danske Herman Bang. 
Manus af Klaus Rifbjerg og instruktion af svenske Max Von Sydow. 
Før forevisningen vil Lars Chr. Steenberg give os en indledning, som 
belyser nogle af de punkter, som man især skal bemærke i forhold til 
novellen. 
Entre: 75,- kr. Kinos café vil være åben for salg af kaffe, vin og vand. 
Billetter købes på: www.hundestedkino.dk  
 
Lørdag 19. oktober kl. 15 i Salen på Hundested Bibliotek. 
Hundesteds sidste borgmester Hans Schwennesen fortæller os med et 
billedforedrag om sin og Kirstens Skandinavienstur i autocamper. 
Sejlende og ikke mindst på hjul gennem Norge, Finland og Sverige, ser  
vi den smukke natur og nogle af de seværdigheder, som gør Skandinavien  
til noget specielt og særligt! 
En god nordisk odyssé, som vi kan glæde os til at opleve. 
Fri entre, men kaffe / te og kringle til 30 kr.  
Tilmelding for køb af kaffe senest 15. oktober til Erik Melbye: 
e_melbye@post12.tele.dk      
 
Mandag den 11. november kl. 19 – ca. 21. Skumringstime. 
I stearinlysenes skær på Frederiksværk bibliotek. 
Arrangementet laves i samarbejde med Halsnæs biblioteker.                         
Igen skal vi opleve en aften, hvor tusindvis af mennesker 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 Fest i Norden og det afsnit der skal bruges til oplæsning er  
fra Karen Blixens bog ”Babettes Gæstebud”.  
Bogen udkom i 1950 (dansk i 1952.) Det er 3. gang, vi nu præsenterer med-
lemmerne for Karen Blixens historie, så vi undlader at fortælle handlingen.  
Men vi vil til gengæld glæde os til at høre Forfatteren Hans Hansen fortolke 
og oplæse det udvalgte stykke på sin sædvanlige medrivende måde. 
Før og efter oplæsningen vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange til 
akkompagnement af Frank Radich Nielsen.  
Foreningen NORDEN vil være vært med en forfriskning.  
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes på bibliotekerne.  
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