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Lørdag d. 17. juni. Bustur til Omø.
Turen køres i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne.
Vi kører fra Hundested (Storebjergskolens P-plads) kl. 07.30 og fra
Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus Syrevej 25, kl. 07.45)
Ankomst til Stigsnæs og afg. med færgen kl.10 - overfart ca. 50 min.

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER
Program for 1. halvår 2017

Omø er en særdeles spændende ø, som ligger på østsiden af Storebælt

Vel ankommet til øen har vi 5 timer timer til både at udforske byen
Kirkehavn ved færgelejet med et pizzeria og cykeludlejning, og / eller
gå de ca. 1½ km. op til Omø by med kirke, Ø-arkivet Omø, og Café
Loen. En smukt renoveret bindings-værksbygning fra 1700 tallet. Gå
ind på: www.omoe-net.dk
- også info i bussen.
Til turen kan man vælge at medbringe egen madpakke, eller også
vælge f.eks. en Omø tallerken på Café Loen til pris 125 kr.
De har også andre gode frokosttilbud, men forudbestilling til frokost i
caféen er nødvendig. Det kan oplyses ved tilmelding.
Afg. retur med færgen kl. 16, og vi er tilbage i Halsnæs ca. kl. 19.
Pris: For bus og færge 300,- kr. pr. person.
Tilmelding senest 20 maj til Henrik tlf. 21759341/ h.albaek@mail.dk
og Erik tlf. 47938904 / e_melbye@post12.tele.dk
Betaling senest 20. maj til: Foreningen NORDEN Halsnæs på:
Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941
(Husk ved betaling at angive navn på de deltagere, der betales for).

Kære Norden medlem som her modtager vore 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 du fremover også kunne få vores nyhedsbreve sendt ud til
Mailadressen og få flere informationer om vore aktiviteter.
Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk.

Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs: E-mail:
Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.
Næstformand: Erik 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. Birgit B. Andreasen tlf. 47939818
Suppl. Erik Andersen tlf. 47938705
Læsekreds.
Marianne Korsgaard tlf. 22167407

h.albaek@mail.dk
e_melbye@post12.tele.dk
erik.grib@gmail.com
lisbroendorf@gmail.com
vibmor@gmail.com
baunandreasen@gmail.com

marianne-eigil@vip.cypercity.dk

Fra Foreningen NORDEN Halsnæs ønsker vi alle
vore medlemmer en Glædelig Jul og Godt Nytår.
Tak for Jeres opbakning til arrangementerne i 2016.
Og vi håber, at nogle af de her nævnte arrangementer
også kan friste Jer.
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 Ängelholm
fejrer vi datoen for indgåelsen af venskabsby-aftalen i 1971.
Det gør vi med en god Lunch og meget hyggelig snak.
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.15 (vi skal
med færgen afg. Helsingør kl. 12.43).
Husk, husk – ID legitimation.
Færgebillet + menu: pris 155,- S.kr. / ca. 129,- 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.
Foreningen Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek
tirsdage i 2017: den 17/1, 21/2, 21/3, 25/4, 16/5 kl. 14,30.
Yderligere oplysninger kontakt Marianne Korsgaard tlf. 22167407.
Lørdag 18. februar kl. 15 – 17. Orkestret De fortabte Spillemænd.
Musikalsk arrangement i GUBBEN Hundested
Vi kender orkestret fra deres 2 gange optræden i forbindelse med
musik til Skumringstimen på Biblioteket i Frederiksværk, senest i 2013.
Så vi glæder os til at genhøre de 4 gode spillemænd og deres musik.
Der vil blive lagt vægt på nordiske viser, men vi vil sikkert også opleve
nogle af deres mange andre kendte numre. Den røde tjørn, Spillet om
Jorden eller andre.
Entre: 80 kr. inklusiv et glas vin, vand eller øl at nyde til musikken.
Derudover sælges drikkevarer til rimelige priser.

Søndag den 5. marts 2017 kl. 14,00. Generalforsamling.
Sted: Krudthuset Krudtværksalleen 15B, Frederiksværk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Beretning for år 2016.
Regnskab for året 2016.
Forslag fra lokalstyrelsen.
Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg:
Erik Melbye modtager genvalg
Erik Grib modtager genvalg
Lis Brøndorf Modtager ikke genvalg
Valg af 1 suppleant. Birgit Baun Andreasen modtager ikke genvalg
Nyvalg af 1 revisor. Inga Hoe modtager genvalg
Eventuelt.

Under generalforsamlingen sælges på øl, vin og vand til rimelige priser.
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage.
Og her vil et medlem fra NORDEN Fredensborg komme og fortæller om en
meget spændende bustur Vättern rundt, som de planlægger til 22. – 24.
august. Vi er også meget velkomne at deltage, så hvis I har interesse i en
sådan tur så reserver perioden.
Lotteri - salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.

Tirsdag den 28. marts kl. 11 - Besøg i Naverhulen Helsingør.
Dette arrangement har været et længe næret ønske, og vi er glade for at
kunne få det gennemført.
Vi påregner at køre til Helsingør i egne biler, og vil få en rundvisning i Naverhulen med en kyndig guide.
Vi kan selv gå ind på deres hjemmeside www.naverhulen.dk og få lidt
informationer før besøget.
Entre til ”Hulen” 30 kr.
Derudover kan forudbestilles smørrebrød for 35 kr./ stk. og købes gængse
drikkevarer at nyde til maden.
Tilmelding senest den 15. marts til Erik Melbye e_melbye@post12.tele.dk
OBS – begrænset deltagerantal, så reserver i god tid.

Evt. ønske om samkørsel skal oplyses ved tilmelding, tilskud til
benzin 30 kr. betales til bilens ejer.

