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Søndag den 1. november kl. 13.00 Nordiske Bogens Dag 
På Kulturværftet i Helsingør. 
 
Kom og hør nye skandinaviske forfattere læse op af egne værker.  
Præsentationen af disse – se dagspressen og www.kuto.dk/ 
Reservation af billet på Kulturværftet tlf. 49283770 
Entre: I skrivende stund ikke endelig fastlagt,  
Men, for norden medlemmer ca. 110 kr. / ordinærpriser ca. 140 kr. 
 

Mandag den 9. november kl. 19 – ca. 21, Skumringstime. 
I stearinlysenes skær på biblioteket i Hundested. 

Årets tema er ”Venskab i Norden” med oplæsning af en tekst fra den 
nye oversættelse af De islandske sagaer.  

Dette arrangement har vi tidligere lavet i godt samarbejde med bibliotekerne. 
De vil nu prioritere ressourcerne på anden vis, så Norden står i år alene for 
det.  Vi har derfor valgt at afholde det kun på det ene bibliotek i kommunen. 

Det bliver i år på Hundested Bibliotek, gl. byrådssal, hvor forfatteren 
Hans Hansen fortolker og oplæser årets valgte tema, og med hjælp af 
Vagn Pedersen vil vi før og efter synge nogle nordiske sange. 
Tilmelding til Inga Hoe – tlf. 47984009 / E-mail: ingahoe@webspeed.dk 
 
Søndag den 13. december - Luciafest i den svenske kirke København. 

Reserver datoen – det er fra midt på eftermiddagen og til først på aftenen, 
men nærmere detaljer bliver annonceret i vort næste program. 
Det er altid en dejlig stemningsfuld oplevelse at høre de luciapyntede piger 
synge  de kendte julesange. 
Tilmelding til: Erik Melbye tel. 47938904 / E-mail: e_melbye@post12.tele.dk 
 
OBS OBS – Såfremt I har behov for samkørsel til arrangementerne,  
giv os besked, og vi vil prøve at samordne kørslen.  

E-mail: e_melbye@post12.tele.dk eller h.albaek@mail.dk  
Og til Jer der har plads i bilen, fortæl om I kan tage andre med – tak. 
 
Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk. 
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Til alle vore NORDEN medlemmer og øvrige interesserede 

Hermed foreligger Lokalforeningens program for 2. halvår 2015,  
vi håber, at nævnte arrangementer vil tilgodese Jeres interesser. 
 
Søndag den 21. juni - fejres Grønlands nationaldag. 
Kom og vær med til arrangementer i dagens anledning; I Lynæs Kirke,           
på Hundested Havn og i Knud Rasmussens Hus.  
Se dagens program i dagspressen eller på www.oplevhalsnaes.dk 

under datoen 21. juni. 
 
Tirsdage kl. 14.30 i eftersommeren, Læsekredsen mødes på 
Hundested Bibliotek.  
Spørgsmål om datoer, deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard på 
tlf. 47937750.    
 
Lørdag den 22. august kl.10 – venskabsbymøde med Båstad og 
Ängelholm. 

Kl. 10 modtager vi vore svenske gæster med en kop kaffe i forsam-
lingshuset Krudthuset, Krudtværksaléen 15B, Frederiksværk. 

Kl. 10.30 går vi over til Krudtværksmuseet, hvor vi får en rundvisning 
og en beretning om industriens fremvækst i Frederiksværk. 

Kl. 12.30 Samling igen i Krudthuset til en god dansk frokost med vore 
svenske venner. 
Pris for frokost inkl. en øl eller vand 150 D.kr. 

Kl. 14 - 15. Besøg i Knud Rasmussens Hus, hvor vi skal ind og se det 
renoverede hus, med de nye (oprindelige) farver efter branden i 2012. 

Kl 15.15 samles vi til eftermiddagskaffe med kringle, i restaurant 
Bryghuset på Hundested Havn. Og herefter siger vi også farvel og tak. 
 
Onsdag den 26. august kl. 19. – Svenske spillemænd i Lynæs. 

Vore gamle kendinge Karlssons Kapell, vender tilbage med friske 
kræfter og spiller for os på området bag Købmandsgården i Lynæs. 

Sidste år måtte vi spejde langt efter dem, men nu er det ganske vidst, 
de er her igen.  
Kom og vær med til at give dem et hjerteligt velkommen tilbage klap. 

Fri entre og mulighed for at købe en forfriskning til musikken. 
 

18.– 21. september - Weekendtur til Sønderjylland og Sydslesvig. 

4 dages bustur med Grænseforeningen Helsingør - Hillerød.  
3 overnatninger på Christianslyst Lejrskole ved Süder Brarup. 
Som sædvanlig et meget spændende program, bl.a. med besøg i 
Flensborg, Egernførde og en rundtur på halvøen Angel. På hjemvejen 
besøges det nyindrettede industrimuseum i Kobbermølle samt 
Koldinghus Slot. 
Pris 2.800 kr. for grænseforeningsmedlemmer / ikke medl. + 200 kr. 
Henvendelse for tilmelding til Bent Kauffmann tlf. 48252511 /  
Mail: bent@panikrejser.dk 

Onsdag den 23.september kl. 19.00 på Nordisk Lejrskole 
Lejrskolevej 4, Hillerød. I samarbejde med Nordsjællandskredsen. 

Vildmarkens kald - Foredrag om at tage på eventyr med kameraet af  
Uri Golman & Helle Olsen 

Tilbring en spændende og sjov aften i selskab med naturfotograferne 
og eventyrerne Helle Olsen & Uri Golman, der vil dele rundhåndet ud. 
Temaet for denne aften er På eventyr med kameraet, og omhandler 
fotohistorier og betagende fortællinger fra Norden og det kolde Arktis, 
hvor parret har brugt en måned i pakisen for at fotografere isbjørne, 
hvalrosser og is måger. 

Parret fortæller om deres teknikker, udstyr og deres entusiasme til foto 
og naturen, og svarer på spørgsmål undervejs. 

Entre: for Nordenmedlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr. 

Tirsdag den 20. oktober Kl. 15 til 17 i Krudthuset, Frederiksværk. 

Drømte mig en drøm i nat 
Musikalsk foredrag over smukke danske sange. Solo og i fællesskab   
ved Jeanett Ulrikkeholm. Hun synger og formidler på en måde der er 
meget engagerende for sit publikum. 
Entre: inkl. en kop kaffe med småkager 50 kr. 
 
Kære Norden medlemmer som modtager vore aktivitetsprogrammer 
med Post Danmark. 
Har du også en E-mail adresse, så send den til Erik Melbye, mail-
adresse: e_melbye@post12.tele.dk 
Så sparer vi dyr porto, og I kan få programmerne + andre nyhedsbreve 
hurtigt ud via Jeres E-mail. 
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