
 

Lørdag d. 21. maj - Bustur til Hallandsåsen ved Båstad 
Turen køres i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne. 
Vi kører fra Hundested (Storebjergskolens P-plads) kl. 07.15 og fra 
Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus Syrevej 25, kl. 07.30) 
Ankomst til Torekov Havn P-plads ca. kl. 09.50. De, som her vil vandre  
på en lille bid af den berømte Skåneleden, går her ind på den smukke  
rute og ca. 8½ km mod nord i et varierende landskab langs kysten, og  
til Hovs Haller. 
De, som eventuelt tidligere har set Norrvikens Trädgårder, kan jo også  
vælge også at stå af bussen her i Torekov, og gå på byvandring i godt 
1½ time i den charmerende lille by.  
Se tips på: https://www.google.dk/maps/place/269+77+Torekov,+Sverige 
Herfra kører bussen til Norrvikens Trädgårder og ankommer ca. 10.10.  
Vi besøger dette unikke parkanlæg, grundlagt i 1906, og som på dette 
tidspunkt står i flotteste flor, med 6 forskellige temahaver. 
Vi betaler selv entreen 135 S.kr. / ca. 100 D.kr. (pris med grupperabat). 
Se: https://norrvikenbastad.se/  
Bussen parkerer på Trädgårdens P-plads, og afgår her fra Kl. 11.25 til 
Torekov Havns P-plads. Her opsamler vi de besøgende i Torekov og  
med afgang kl. 11.40, kører vi mod Hovs Haller, hvor vi mødes med de  
friske vandrere fra Krudtuglerne ved Restauranten der. 
Kl. 12 sætter vi os til bords i restauranten, nyde den flotte udsigt over  
Hovs Haller og Laholms bugten samt indtage deres gode menu (inkl. drik). 
og efterfølgende kaffe / te + kage. 
De friske kan måske nå en lille tur mellem klipperne ned til stranden før  
vi - Kl. 14.10 igen afgår med bussen mod Hälsingborg og H.-H. færgen. 
Og er tilbage i Halsnæs ca. kl. 17.  
Pris: For bus, færge og frokost inkl. drikkevarer – 375,- kr. pr. person. 
Tilmelding senest 1. maj til Henrik tlf. 21759341/ h.albaek@mail.dk          
Betaling senest 1. 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). 
Turen er jo en opfølger for tidligere planlagte ture, aflyst p.g.a. Corona.  
Så vi har en navneliste med tilmeldte der, de vil i første omgang blive 
tilgodeset, og vi vil tage kontakt til dem og høre på deres fortsatte inte- 
resse, men derudover er der også ledige pladser, så alle er velkomne  
til at kontakte os for tilmelding til turen. 
 

  Tryk: eget tryk. 
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Fra NORDEN Halsnæs ønsker vi alle vore medlemmer en 
god, aktiv og coronafri sommer. 
Tak for god opbakning til vore arrangementer i 2021, vi håber, 
at nogle af de her nævnte arrangementer også kan friste Jer.  
 
Onsdag den 6. april kl. 14.00 – Besøg på Frederiksborg Slot. 
Rundvisning i Kronprinsesse udstillingen. 
Guiden møder gruppen (max. 25 pers.) ved billetkassen. 
Entré 70 kr. betales selv af medlemmerne. 
Guiden betales af Norden Hillerød. 
Billetten gælder hele dagen, så besøget kan forlænges, hvis man 
har tid og lyst.  
Tilmelding efter ”først til mølle” på: 
norden.hillerod@youmail.dk / eller telefon nr. 48260178 

            
Den 29. marts tog vi i Vinderød Kirke en sidste afsked med vores tidligere 
formand Ragna Bak Madsen (fra 1993 – 2000). – Ragna blev næsten 94 år.  
Da vi har overskydende plads i programmet kan vi også vise ovenstående foto 
af 2 stærke formænd fra et besøg i Båstad i maj 1996.  

 
Søndag den 20. marts 2022 kl. 14,00. Generalforsamling. 
I GUBBEN Hundested. 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning for år 2021. 
3. Regnskab for året 2021. 
4. Forslag fra lokalstyrelsen. 
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være 

         formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg er:  

Erik Andersen – modtager genvalg 
          Per Jørgensen - modtager genvalg 
          Henrik Albæk – modtager genvalg 
          Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen - modtager genvalg 

Og Ragnhild Madsen - modtager genvalg 
7.  Eventuelt. 

 
Under generalforsamlingen byder foreningen på øl, vin eller vand. 
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage. 
Under kaffen vil der blive informeret om turen til Hallandsåsen  
den 21. maj. 
Lotteri - salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig. 
Endelig vil Erik Grib afprøve vores ”nordiske” viden ved en quiz-
konkurrence. 
Foreningen Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek  
Tirsdage i 2022: den 29./3, 26./4., 24./5. kl. 13,30. 
Yderligere oplysninger - kontakt Lone Bundgaard tlf. 22871971. 
 
På hjemmesiden: www.halsnaes.foreningen-norden.dk  
Kan I ofte få mere opdaterede og udførlige oplysninger, både om vore 
kommende og de afholdte arrangementer. 
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