
 
 
Lørdag d. 20. maj:  Bustur til Gavnø Slot og Karrebæksminde.   
Turen køres i samarbejde med Gangsportsforeningen Krudtuglerne. 
Vi kører fra Hundested (Storebjergskolens P-plads) kl. 07.45  
og Frederiksværk (Krudtuglernes Foreningshus Syrevej 25), kl. 08.00 
Efter busturen mod Næstved med et lille stop på undervejs, ankommer 
vi til Gavnø Slot med den flotte engelsk inspirerede landskabshave fra 
1860-erne.  
Her skal vi opleve et af Danmarks smukkeste og mest kendte tulipan-
anlæg, som netop i denne periode vil stå i sit flotteste flor.  
Vi vil have et ophold på ca. 2½ timers varighed, så hvis nogle får tid til 
også at gå indenfor til et besøg på Slottet med mange historiske 
billeder, vil det også være muligt, da det er inkluderet i entréen.  
I parken findes ligeledes en dejlig Café Tulipanen, der kan friste med 
en kop formiddagskaffe –dette dog for egen regning.  
Kl. 12.30 afgår bussen fra Gavnø, og vi kører da til Karrebæksminde, 
hvor vi fra kl.13 skal nyde en god frokost på Restaurant Kanalkroen.  
med en flot udsigt over kanalen op til Næstved,  
Til frokosten kan der vælges mellem en fiskeret, som er Paneret rød-
spættefiletmed hjemmelavet mayonnaise og håndpillede rejer, eller en 
kødret, som er Wienerschnitzel. - jeres valg af menu skal oplyses i for-
bindelse med tilmeldingen. 
Efter frokosten vil vi have god tid til både at tage en vandretur på Enø 
og til at gå rundt og se på havnemiljøet i Karrebæksminde. 
Kl. 16 er der afgang nordpå igen, og vi er tilbage i Halsnæs ca. kl. 18.  
Pris: 450 kr. inkl. En drik på Kanalkroen. 
Tilmelding senest 1. maj til Henrik tlf. 21759341/ h.albaek@mail.dk            
eller Birthe tlf.26960670 / bil.hansen@icloud.com  
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). 
 
Foreningen Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek  

  tirsdage i 2023: den 24./1, 28./2, 28./3, 25./4 kl. 13,30. 
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt. Lone Bundgaard tlf. 22871971 

  Tryk: Eget tryk. 
 

 
 
 
                                      

              Foreningen NORDEN 

Halsnæs 
 
 

             SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER 
 
 

Program for 1. halvår 2023                    

 
 

   
 Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs:   E-mail:  
   Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.        h.albaek@mail.dk 
   Næstformand: Birthe Hansen      bil.hansen@icloud.com 
   Kasserer: Erik Grib       erik.grib@gmail.com          
   Sekretær:. Dorrit Krogh. 40586949      dorrit.krogh1@gmail.com 
   Best.medl. Per Jørgensen, tlf. 28712771   co.alling@dukamail.dk 
   Best.medl. H. C. Bundgaard tlf. 22469656       hclb@gmail.com 
   Best.medl. Erik Andersen tlf. 47938705 
 
    

mailto:h.albaek@mail.dk
mailto:bil.hansen@icloud.com
mailto:bil.hansen@icloud.com
mailto:alling@dukamail.dk
mailto:hclb@gmail.com


 

 Fra NORDEN Halsnæs ønsker vi alle medlemmer et Godt Nytår. 
Tak for opbakningen til vore arrangementerne i 2022, vi håber, at 
nogle af de her nævnte arrangementer også kan friste Jer.  
 
Vi vil i den forbindelse også sige mange tak for at I som medlem af 
Foreningen Norden er med til at støtte op om det nordiske samar-bejde, 
værdien af et sådant samarbejde har vel sjældent været stør-re, her 
hvor vi må se på en krigerisk stormagt, der ønsker at bringe tidligere 
tiders politiske grænsedragninger til verden igen.  
her kan vi så i stedet se på, at det vil medføre et tættere nordisk for-
svarssamarbejde, i og med at Finland og Sverige har opgivet deres 
militære neutralitet, og nu ansøger om at blive optaget i NATO. 
 
Efterfølgende er kopieret fra et indlæg af formand Lars Barfoed – 
Naturligvis er det oplagt, at mange opgaver må løses i et europæisk 
format, dvs. først og fremmest i EU samt i NATO i samarbejde med 
USA. Det skal prioriteres højt. Men omvendt må vi også erkende, at 
beslutningskraften i EU ikke altid er til stede til at løse problemerne i 
nødvendigt omfang. Samtidig står det mere og mere klart, at USA 
forventer, at vi i de europæiske lande i stigende omfang selv kan 
håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer i Europa. 
 
Derfor er det også mere end nogensinde oplagt at styrke samarbejdet i 
Norden. De nordiske lande har historisk et stærkt fællesskab politisk, 
økonomisk og kulturelt. Vi har de samme værdier og har derfor let ved  
at tale os frem til fælles løsninger og politikker. Uden at bringe det i mod-
sætning til andre internationale samarbejder som EU og NATO m.v. bør 
de nordiske lande i højere grad forpligte sig på et styrket nordisk sam-
arbejde. 
Tilsammen udgør Norden den 12. største økonomi i verden. Det giver et 
godt grundlag for, at vi kan udvikle vores samarbejde på en lang række 
områder for at blive både den mest integrerede, bæredygtige og konkur-
rencedygtige region i verden, som det er Nordisk Ministerråds erklærede 
målsætning. Men det er også en faktor, der rummer et stort potentiale 
både for eksport og politisk indflydelse i verden, hvis vi forstår at 
samarbejde om det. 
Se vores hjemmeside på: www.halsnaes.foreningen-norden.dk 

 

Søndag den 19. marts 2023 kl. 14,00. Generalforsamling. 
I Kulturkælderen Frederiksværk bibliotek, Frederiksværk. 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning for år 2022. 
3. Regnskab for året 2022 
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:  

Dorrit Krogh: modtager genvalg 
          Erik Grib: modtager genvalg 
          H. C. Bundgaard:  modtager genvalg 

7. Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen må desværre afstå fra genvalg. 
Bestyrelsen har et emne til valg, men andre emner er velkomne. 
Og Ragnhild Madsen: modtager genvalg 

8.  Eventuelt. 
Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl, vin eller vand. 
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage. 
Herunder vil Henrik fortælle om den forestående bustur til maj 
og mulighed for tilmelding til denne tur. 
Lotteri – salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.    
Endelig vil Erik Grib afprøve vor ”nordiske” viden ved en rask quiz. 
 
Fredag den 21. april kl. 15 - 17 i GUBBEN. 
Musikalsk arrangement med Jeannet Ulrikkeholm. 
I løbet af dette arrangement vil Jeannet synge nordiske sange, der alle 
synges på dansk.  
Publikum er også med på fællessang, og hun akkompagnerer både på 
guitar, cello og guitarlut.  
Undervejs fortæller hun om sangene, så vi får stof til eftertanke.  
Ud over de nordiske sange er der en lille perlerække af franske sange af 
bl.a. Edith Piaf. Enkelte af sangene synges som fællessange i dansk 
oversættelse. Jeannet vil også synge udvalgte evergreens, som fx Elvis 
har gjort berømte. 
Mød op til dette festlige arrangement. Kom glad, og gå endnu gladere 
hjem. 
Entre: 30,- kr. 
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