Søndag den 16. november, kl. 13. - Nordiske bogens Dag på
Stadsteatret, Hälsingborg. For 20. gang i Øresundsregionen.
Kom og hør de nye skandinaviske forfattere læse op af egne værker.
Præsentationen af disse – se i dagspressen.
Samt på www.
Entré: For Norden medl. 100 D.kr. / ordinærpriser135 Kr.
Reservation af billet på Kulturværftet tlf. 49283770

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER

Mandag den 10. november kl. 19 – ca. 21.00, Skumringstime.
I stearinlysenes skær på biblioteket i Frederiksværk og Hundested.

Måske sættes der verdensrekord, når 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.

Program for 2. halvår 2014

Årets tema er Trolde i Norden med oplæsning af en tekst fra den svenske
forfatter Stefan Spjuts bog ”Stallo”.
I Frederiksværk bliver det oplæst af Forfatteren Hans Hansen.
Før og efter vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange.
I Hundested. Ligeså en oplæsning ved forfatteren Hjørdis Varmer.
Derudover musikalsk underholdning ved Vagn P. som sædvanlig, og vi får
lejlighed til at synge med på nogle nordiske sange.
Begge steder serverer Foreningen NORDEN en forfriskning.
Arrangementerne er gratis, men tilmelding ønskes på bibliotekerne.
Omkring 12. - 13. december kl. 18 – 21.30 Julekomsammen i Båstad.
Fra Foreningen Norden i Båstad er vi indbudt til at være med at ønske hinanden glædelig jul med en julefest, hvor vi nyder hjemmelavet julemad, god
snak med hinanden, musikalsk underholdning og allsang. Pris ca. 150 kr.
Det påregnes at vi kører derop i egne biler.
Tilmeld gerne interesse for at deltage til Henrik h.albaek@mail.dk
Vi vil komme med nærmere detaljer i næste aktivitetsprogram ca. 1. dec.

OBS OBS – Hvor I har behov for samkørsel til arrangementerne,
giv besked og vi vil prøve at samordne det.
Til Jer, der kører i egen bil, fortæl om I kan tage andre med – tak.
Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk.

Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs: E-mail:
Formand Henrik Albæk, tlf. 4793 7905.
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
baltzarhanne@gmail.com
jazz.pedersen@get2net.dk
ingahoe@webspeed.dk

Til alle vore NORDEN medlemmer.
Hermed foreligger Lokalforeningens program for 2. halvår 2014.
Vi håber, at de nævnte arrangementer vil tilgodese Jeres interesser.
Torsdag den 22. maj kl. 19 - 21. Koncert i Manziussalen Birkerød.
I anledning af 200 året for Norges adskillelse fra Danmark arrangerer vi
sammen med Nordsjællandskredsen en koncert, hvor vi får Frederiksborg
Kammerkor til at underholde med en a capella koncert, som de kalder
Nordisk Forår.
Søndag den 15. juni – bustur til Lund.
Afgang fra Hundested (Storebjergskolens P-plads) kl. 8.00, og fra Frederiksværk (Gjethuset) kl. 08.20.
I Lund starter vi med at besøge det kendte friluftsmuseum Kulturen, som
med over 30 kulturhistoriske bygninger fra forskellige byggeperioder, fortæller om livet i by og på land fra middelalderen og til 1930-tallet. Og i ca.
20 forskellige faste og skiftende udstillinger viser bredt om kulturhistorie,
håndværk, kunst og moderne design.
Kl. 12.30: serveres i Kulturkroken en stor Brunchbuffet inkl. en drik.
Efter brunch kan deltagerne selv vælge, at se mere på de flotte udstillinger
i Kulturen, spadsere en tur i byen eller besøge den nærliggende Botaniske
Trädgården og nyde nogle af de 7.000 forskellige vækster der.
Kl. 14.40: mødes vi foran vest-indgangen til Domkirken. Her skal vi så
have en guidet rundvisning i det, der kaldes nordens smukkeste romanske
bygningsværk og bl.a. se det berømte astronomiske ur i funktion.
Kl. 15.45: tid til eftermiddagskaffe og kage, som nydes i Kulturcaféen.
Kl. 17: afgang Lund ved bussens P-plads, og ca. 18.40 hjemme igen.
Pris inkl. entréer, Lunch samt eftermiddagskaffe / -te: 500 kr. pr. pers.
Tilmelding senest 25. maj til Henrik; Turen i bus udføres kun ved min. 35 tilmeldte. Betales senest 30. maj.
Til Norden Halsnæs på konto: Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941.
(Husk at angive navn for de personer, der betales for).
Såfremt vi ikke når op på 35 tilmeldte, vil vi undersøge mulighed for evt. at
udføre transporten på en anden måde – evt. egne biler, men så laver vi et
krigsråd forinden.

Lørdag den 21. juni – fejres Grønlands nationaldag.

Følg med i dagspressen for arrangementer i Fyrgården og på Knud
Rasmussens Museum.

Sommeren 2014 står som sædvanlig igen i de svenske spillemænds
tegn. Og Halsnæs får i år besøg af 2 hold. 29. juni – 1. juli kommer
Glad Ton og spiller og synger på mange af kommunens institutioner.
Og 27. – 30. august får vi besøg af vore andre gode bekendte Karlssons
Kapel. Også de spiller på mange af kommunens institutioner, men onsdag
den 28. august kl. 19 kommer de og spiller for os bag købmandsgården i
Lynæs.
Som en god, praktisk oplysning kan vi fortælle, at der i Købmandsgårdens
Øko-café indtil kl. 19 er mulighed for at købe diverse lækker økologisk mad.

Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.

En god ide til koncerten er, at medbringe stol, tæppe og evt. aftenkaffe.

Tirsdage kl. 14.30 - Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek den
16./9, 21./10, og 18./11.
Vi vælger en ny nordisk bog hver gang, og der gives besked til den enkelte,
når den kan afhentes. Vi diskuterer meget, både den aktuelle bog men også
andre bøger, vi læser.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt Marianne Korsgaard tlf. 4793 7750.,
23. september kl. 13.30 – 14.30. Frederiksborg Slot, Hillerød.
1814, spillet om Danmark og Norge. Guidet rundvisning til særudstilling.
I anledning af 200 året for Eidsvoll-forfatningen. I samarbejde med Kredsen.
Vi betaler selv entré, som er 60 kr. Mens Kredsen betaler for guidningen.
Lørdag den 11. oktober kl. XX.
For 5 år i træk holder Torup Bogby – Nordisk forfattertræf.
I samarbejde med Halsnæs Bibliotekerne.
Tre gode nordiske mødes, læser op og diskuterer Litteratur i Nord.
I år mødes Lisbeth Nebelong (med det færøske islæt), Sidsel Bergfjord,
Danmark og Hallgrimur Helgason, Island.
Entre: Torup Bogby medlemmer 40 kr. / andre 50 kr.
Lørdag d. 1. november kl. 15. Galleri Liisberg Hundested Havn.
”Kaassassuk – den stærkeste mand” og andre fortællinger fra Grønland
og Færøerne. Kom og hør den kendte fortæller Dorte Futtrup. Hun har en
sjælden tradition for at tryllebinde sine tilhørere.
Entre: for Norden medlemmer 50 kr. / ikke medlemmer 75 kr.
Mulighed for at købe kaffe, øl, vin og vand.

