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Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750.
Fredag d. 12. januar 2018 - 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, det håber vi, fra
Norden Ängelholm fejrer vi datoen for indgåelsen af venskabsby-aftalen
i 1971.
Det gør vi med en god Lunch, opfrisker gamle bekendtskaber og meget
hyggelig snak
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.30 (vi skal
med færgen afg. Helsingør kl. 12.43). - husk billede-ID -.
Færgebillet + menu: pris 155 S.kr. / ca. 130,- 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
Kære Norden medlemmer som her modtager vores 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 vi fremover sende Jer vore nyhedsbreve pr. mail, og I vil få flere,
og også mere opdaterede informationer om vore aktiviteter.
Se informationer om foreningens aktiviteter på Hjemmesiden.
Halsnaes.foreningen-norden.dk
OBS – Hvis I har behov for samkørsel til arrangementerne, så giv os
besked og vi vil prøve at samordne det.
Og til Jer, med plads i bilen, fortæl om I kan tage andre med – tak.
Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk.
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Best.medl. Hans Sørensen, tlf. 3095 0893
Best.medl. Vibeke Mortensen, tlf. 4794 0012
Best.medl. Per Jørgensen, tlf. 28712771
Suppl. Erik Andersen tlf. 47938705

h.albaek@mail.dk
e_melbye@post12.tele.dk
erik.grib@gmail.com
dkjm@os.dk
vibmor@gmail.com
co./ alling@dukamail.dk

Til vore NORDEN-medlemmer
Hermed foreligger så Lokalforeningens program for 2. halvår 2017.
Vi håber, at de viste arrangementer vil tilgodese Jeres interesser.

Mandag den 13. november kl. 19 – ca. 21. Skumringstime.
I stearinlysenes skær på biblioteket i Hundested

Onsdag den 21. juni – Grønlands nationaldag.
Kl. 20 ved Knud Rasmussens hus afholdes en gratis teaterforestilling
”Sælkvinden”. Efter kaffe m.v. er der aftenandagt ved Kristian Hein og
sangkoret Akuttat på Sletten foran Huset.
Se program for dagen i dagspressen eller på www.oplevhalsnaes.dk
I Knud Rasmussens Hus fejres det også med en udstilling indtil den 22.
oktober, at det i år er 100 år siden, huset blev bygget.

Arrangement laves i samarbejde med Halsnæs biblioteker.
Igen skal vi opleve en aften, hvor 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.
Årets tema er Øer i Norden og det afsnit man har valgt til oplæsning er
den spændende ålandske forfatter Ulla-Leena Lundbergs bog ”Is”. En
bog som også er indstillet til Nordisk Råds litteraturpris.
Teksten fortolkes og oplæses af Forfatteren Hans Hansen.
Før og efter oplæsningen vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange
til akkompagnement af Frank Radich Nielsen.

Torsdag den 14. september – Tur til Willumsens museum og Jægerspris
slot. Vi mødes ved indgangen til Willumsens Museum kl. 10.00
En dag tur med kørsel i egne biler. Vi vil tilbyde turen også til Norden Båstad.
Først besøger vi Willumsens Museum og med god tid til at se de mange flotte
kunstværker. Alle de værker, der har været udlånt til Aarhus Kunstmuseum fra
november 2016 til marts 2017, er nu tilbage på Willumsens Museum
Efter al denne kunst vil vi nyde en god frokost på den velkendte Gerlev Kro.
Og til sidst kører vi på besøg i, Frederik VII og Grevinde Danners Jægerspris
Slot, inden vi afslutter med sammen at drikke en kop eftermiddagskaffe på
Café Danner ved Jægerspris slot.
Pris 325 kr. (excl. drikkevarer til frokosten)
Tilmelding senest den 15. september til Henrik på h.albaek@mail.dk
Onsdag den 11. oktober kl. 19 i Krudthuset Frederiksværk.
Et af vore lokale nordenmedlemmer Søren Christensen har haft et
arbejdsliv med en række spændende nordiske arbejdsområder, han
afsluttede sin aktive karriere med en række år som Rigsombudsmand på
Færøerne.
Han vil komme, og ved et lysbilledforedrag fortælle om sit job der, hvor han
også efterfølgende har skrevet en bog om en interessant del af jobbet,
rigsombuddets tjenesteskib Galeasen Thorshavn. Der siden 1940-erne, har
overlevet sejlads i minefyldt farvand, sejlads for den tyske marine under 2.
verdenskrig, og i det hele taget haft et uhyre spændende liv med dramatiske
grundstødninger. Samt deltagelse i – og spillet en rolle i – den største og mest
langvarige krise mellem Færøerne og Danmark.
Efter foredraget – også mulighed for at købe bogen Galeasen Thorshavn i
strømfyldt farvand.
Entre: 25 kr. inkl. kaffe og kage i pausen.
Salg af øl og vand til rimelige priser.

Foreningen NORDEN er vært med en forfriskning.
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes på bibliotekerne.
En søndag midt november Nordiske bogens dag afholdes på
Stadsteatret i Hälsingborg.
Kom og hør kendte skandinaviske forfattere læse op af deres egne værker.
Datoen for denne årligt begivenhed er ikke fastlagt, men se senere præsentation af arrangementet i dagspressen samt på http://helsingborg.norden.se/
Reservation af billet på Kulturværftet www.kuto.dk/
Entré ca. 140 kr.
Onsdag den 29. november kl. 15 i Krudthuset Frederiksværk.
I december 2017 kan Finland fejre 100 års jubilæum som selvstændig nation.
Det var under 1. verdenskrig, men landet måtte først igennem en borgerkrig,
og blev i 1939 udsat for Sovjetunionens overfald, der blev indledningen til
kampe frem til slutningen af 2. verdenskrig – og en helt særlig rolle under den
kolde krig.
Formand for Foreningen Norden i Egedal Jørgen Storm, vil, med baggrund i
sin stilling som pensioneret oberstløjtnant og nu lærer i folkeskolen – historieelsker og fortæller, berette om Finlands 100 år, om ”Davids kamp mod Goliat”.
Entre: gratis. / Kaffe og kage i pausen: 25 kr.

