
 
 

Lørdag d. 23. maj - Bustur til Hallandsåsen ved Båstad 
 
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 Norrvikens Trädgårder ca. kl. 10.30.  
De, som ønsker at besøge dette unikke parkanlæg, grundlagt i 1906,  
og med 6 forskellige temahaver, som på dette tid af året også står i det 
flotteste flor, stiger af bussen her.  
Betaler entreen 108 S.kr. / ca. 86 D.kr.(pris med grupperabat) 
Se: https://norrvikenbastad.se/ 
De, som foretrækker at vandre på en lille bid af den berømte Skåneleden, 
fortsætter med bussen til Torekov Havn ank. der ca. 10.45, og går så på  
den smukke rute nord ud langs kattegatkysten og i et varierende landskab  
ca. 6½ km. op til Hovs Haller. 
Arrangementsgruppen har besluttet også at indlægge en 3. mulighed for  
de, som evt. allerede har set Norrvikens Trädgårder, kan i stedet vælge  
også at køre med bussen til Torekov Havn, og der gå på byvandring ca.  
1½ time i den charmerende lille by.  
Se: https://www.google.dk/maps/place/269+77+Torekov,+Sverige 
Kl. 12.15 kører bussen tilbage fra Torekov Havn og kl. 12.30 fra Norrvikens 
Trädgårder og op mod Hovs Haller, hvor vi mødes med de friske vandrere  
fra Krudtuglerne ved Restauranten på Hovs Haller 
Her vil vi sætte os til bords i restauranten, nyde den flotte udsigt over klip-
perne ved Hovs Haller og Laholms bugten og indtage deres gode meny  
(inkl. drik). 
De friske kan måske nå en lille tur mellem klipperne ned til stranden før vi -  
Kl. 14.30 kører bussen en lille bid ind mod Båstad, hvor vi på P-pladsen ved 
Italienska Vägen med den smukke udsigt får et hurtigt træf og nyder en kop 
kaffe med vore gode venner fra Båstad Norden 
Kl. 16 er der afg. retur. og vi er tilbage i Halsnæs ca. kl. 18.30.  
Husk – Pas eller kørekort for at komme til Sverige. 
Pris: For bus, færge og frokost inkl. drikkevarer – 300 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). 

  Tryk: eget tryk. 
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Fra NORDEN Halsnæs ønsker vi alle vore medlemmer en 
Glædelig Jul og Godt Nytår. 
Tak for god opbakning til vore arrangementer i 2019, vi håber, 
at nogle af de her nævnte arrangementer også kan friste Jer.  
 
Søndag d. 12. januar 2020 - sejltur på H. – H. overfarten. 
Første arrangement i det nye år er som sædvanligt nogle gode og hyggelige 
timer med havudsigt på færgen ”Aurora”. 
Sammen med vore gode svenske Norden venner fejrer vi datoen for indgåel-
sen af venskabsbyaftalen mellem Båstad og Hundested i 1971.  
Det gør vi ved igen - nu for 24. gang -, at samles til hyggelig snak og en god 
Brunch på færgen, og da det jo er søndag er den extra god. 
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.10 (vi skal med færgen 
afg. Helsingør kl. 12.30). Husk – Billed-legitimation til færgen. 
Pris for en weekendbrunch er 199,- S.kr. / ca. 145,- D.kr. pr. person plus 
drik, som betales i restauranten. 
Dertil kommer køb af menu billet i billetsalg i Hälsingborg / Helsingør a. 
55,- S.kr. (42,- D.kr.), som giver en værdikupon på 30 S.kr. (23 D.kr.),  
som kan bruges i Restauranten eller i baren om bord. 
Tilmeld senest 2./1. til Henrik tlf. 21759341/ h.albaek@mail.dk  
Evt. ønske om samkørsel til Helsingør skal oplyses ved tilmelding, tilskud  
til benzin 30 kr. betales til bilens ejer. 
 
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Hundested Kino. 
Vi fortsætter det gode samarbejde med Hundested KINO. Denne gang med 
filmen. Pelle Erobreren - en dansk-svensk film fra 1987 med bl.a. skuespille-
ren Max Von Sydow og instrueret af Bille August.  
Filmen er baseret på første del af Martin Andersen Nexøs socialrealistiske bøger 
fra 1906 -07. Den vandt, som anden danske film, en Oscar for bedste fremmed-
sprogede film. 
Den midaldrende enkemand Lasse kommer med sin lille søn Pelle fra Sverige 
til Bornholm og får arbejde på en større gård. Dette er udgangspunktet for 
skildringen af landarbejdernes fattige og barske kår i slutningen af det 19. 
århundrede. 
Inden filmforevisningen vil Lars Chr. Steenberg belyse nogle af de punkter i 
filmen, som man især skal bemærke i forhold til indholdet i bogen. 
Entre: 75 kr. Kinos café vil være åben for salg af kaffe, vin og vand. 
Billetter købes på: www.hundestedkino.dk  

 
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 14,00. Generalforsamling. 
I GUBBEN Hundested. 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning for år 2019. 
3. Regnskab for året 2019. 
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:  

Vibeke Mortensen - modtager ikke genvalg 
          Per Jørgensen - modtager genvalg 
          Henrik Albæk – modtager genvalg 
          Valg af 1 suppleant. Erik Andersen – modtager genvalg 

7. Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen - modtager genvalg 
Og Inga Hoe - modtager ikke genvalg 

8.  Eventuelt. 
 
Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl, vin eller vand. 
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage. 
Her vil vores bestyrelsesmedlem og storvildtjæger Per Jørgensen,  
med gode illustrationer fortælle om sommerens jagteventyr, en 
moskusoksejagt i Grønland.  
Og i forlængelse af fortællingen vil Susanne byde på smagsprøver af  
den velsmagende moskusoksekød.  
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 2020: den 28/.1, 25./2, 24./3, 28./4., 26./5. kl. 14,30. 
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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