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Lørdag d. 16. maj. Forårstur til Hallands Väderø.
Arrangementet sker i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne.
Vi kører med bus fra Hundested (Storebjergskolen) kl. 07.30* og fra
Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus Syrevej 25, kl. 07.45*.)
I bussen vil Krudtuglerne være vært med en kop morgenkaffe + brød.

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER
Program for 1. halvår 2015

Vi sejler med båd fra Torekov til Väderøn kl. 10*, og møder også her vore
svenske venner, som ønsker at deltage i turen, ligeledes kommer vores
guide Margareta Bengtsson om bord.
Denne tur har været meget efterspurgt som en gentagelse af vores
succesfulde tur til Väderøn senest i 2011.
På øen findes en lille café, med begrænset udvalg af spise og drikkevarer.
Men dette er også en tur, som er velegnet til at medbringe egen madpakke.
- Kolde drikkevarer kan købes i bussen -.
Beklædning: Vær opmærksom på vejret – gode sko og eventuelt let regntøj.
Kl. 14.15 sejler vi retur fra øen, og vi er i Halsnæs ca. kl. 17 og 17.50.
Pris: Inkl. morgenmad i bussen og færgebillet til øen. 300,- kr. pr. person.
Tilmelding senest 20. april til Henrik tlf. 21759341 / h.albaek@mail.dk
Betaling senest 25. april til: Foreningen NORDEN Halsnæs
på: Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941
(Husk ved betaling at angive navn på deltagere, der betales for).
NB *– Afgangstiden om morgenen kan blive ændret en smule, vi forsøger at få
Väderø-båden til at sejle en ekstratur fra Torekov ca. kl. 10.45, men vi har ikke fået
garanti på dette. I tilfælde af, at vi skal sejle med den ordinære afgang kl. 10, skal
vi påregne at køre en lille halv time tidligere hjemmefra.
Men da det er tilmeldte deltagere, vil vi, så snart vi kender vores afgangstid fra
Torekov, også give deltagerne besked om afgangstidspunktet.

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

Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk.

Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs: E-mail:
Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.
Næstformand: Nina 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. Anne-Lise Pedersen, tlf. 4793 7394
Suppl. Inga Hoe, tlf. 47984009

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

Fra Foreningen NORDEN Halsnæs ønsker vi alle
vore medlemmer en Glædelig Jul og Godt Nytår.
Og tak for Jeres opbakning til arrangementerne i 2014.
Vi har dog fået et godt sidste tilbud her i 2014.
Torsdag den 11. december kl. 18 byder Norden Båstad til:
Før julen en fælles afslutning på det forgangne år i Hovs fine
Forsamlingshem i Båstad.
Her vil vore svenske venner byde velkommen til en fin julebuffet,
hvor vi mødes og i hyggeligt samvær, kan sige tak for det forgangne
år og ønske hinanden Glædelig Jul med lettere musikalsk underholdning til viser og julesange.
Vi skal køre fra Halsnæs kl. 15, og påregner at være hjemme igen
ca. kl. 23.30
Entre: 150 S.kr. pr. person. Dertil kørsel i egne biler, hvor vi deler
udgifter til færgebilletter og benzin, ca. 150 D.kr. pr. person.
Tilmelding senest 5./12. Til Henrik h.albaek@mail.dk / 21759341
Mandag d. 12. januar 2015- sejltur på H. – H. overfarten.
Sammen med vore gode venner fra Båstad og Ängelholm fejrer vi
datoen for venskabsbyaftalen i 1971. Det gør vi med en Lunch,
hyggelig snak og lidt violinspil af Vagn om bord på færgen ”Aurora”.
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.15 (vi skal
med færgen afg. Helsingør kl. 12.45).
Færgebillet + menu: pris ca. 140,- S.kr. / ca. 120,- D.kr. pr. person,
da det er en mandag, får vi serveret den sædvanlige gode Øresundsbuffet.
Tilmelding senest 2./1. til Nina 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.
Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek
den 20./1, 24./2, 17./3, 14./4 og 12./5.og 9./6.
Vi vælger en ny nordisk bog hver gang, og der gives besked til hver
enkelt, når den kan afhentes. Vi diskuterer meget, både den aktuelle
bog men også andre bøger, vi læser.
Ved tvivlspørgsmål kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750.

Søndag den 15. marts 2015 kl. 14,00. Generalforsamling.
Sted: Krudthuset, Krudtværksalléen 15, Frederiksværk.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent.
Beretning for år 2014.
Regnskab for året 2014.
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:
Nina Melbye (ikke genvalg).
Erik Grib (villig til genvalg)
Lis Brøndorf (Villig til genvalg)
7. Valg af 1 suppleant. Anne-Lise Pedersen (ikke genvalg)
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Under generalforsamlingen bydes på øl, vin og vand.
Efter Generalforsamlingen kaffe / te og kage.
Musikalsk underholdning ved Vagn Pedersen.
Lotteri - salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.
Lørdag den 28. marts kl. 15 – 17, Galleri Rosenberg.
Tina Rosenberg er en billedkunstner og eventyrrejsende i Norden:
Færøerne, Island, Grønland og Svalbard.
Det hele startede tilfældigt med et job som landmåler på Grønland.
Den storslåede natur, isbjerge, dyrelivet og dagligdagen i de små
bygder, har optaget Tina lige siden. Og det har haft en uvurderlig
betydning for valg af motiv til hendes malerier.
Vi mødes i Tinas galleri og værksted, hvor vi hører hendes historie,
og kan se hvordan oplevelser bliver omsat til malerier, postkort,
bøger og plakater.
Særudstilling med fotos fra Svalbard.
Under en lille pause i foredraget vil der blive lejlighed til at nyde et
glas vin på kajkanten i Fyrbåken.
Entre: 50 kr. inkl. et glas vin. Bemærk – begrænset deltagerantal.
Tilmelding til Nina tlf. 47938904 - senest den 15. marts.

