Mandag den 15. november kl. 19 – ca. 21. Skumringstime.
I stearinlysenes skær på Hundested bibliotek.
Arrangement laves i samarbejde med Halsnæs Biblioteker.
Igen skal vi opleve en aften, hvor vi sammen med 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.
Temaet i år er drømme og længsler, og afsnittet, valgt til oplæsning, er fra
de første 2 kapitler i bogen "Katrina". Den udkom i 1936, skrevet af den
finsk / Ålandske forfatter Sally Salminen, og fortæller historien om en
øster-botnisk bondedatter. Hun falder som offer for en uduelig ålandsk
sømands pralerier, men deler siden konsekvent sit liv med ham i den
største elendighed.
Bogen blev en succes og oversat til 21 sprog, deriblandt dansk i 1937.
Teksten vil blive fortolket og oplæst af Forfatteren Hans Hansen.
Før og efter oplæsningen vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange til
akkompagnement af Frank Radich Nielsen.
Arrangementet er gratis. Og NORDEN er vært med en forfriskning.
Men tilmelding til Birthe Hansen på E-mail: bil.hansen@icloud.com eller
tlf.: 26960670
Onsdag d. 12. januar 2022 - 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
indgåelsen af venskabsbyaftalen mellem Båstad og Hundested i 1971.
Det gør vi ved igen - nu for 26. gang -, at samles til hyggelig snak og en
god Brunch på færgen.
Vi vil på dagen også markere vores 50 års venskabsby-jubilæum, så vi
håber, at rigtig mange medlemmer kommer her og deltager.
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.10 (vi skal med
færgen afg. Helsingør kl. 12.30).
Husk Billed-legitimation for ombordstigning i færgen.
Samt coronapas til restauranten.
Pris for den gode brunch er p.t. 129,- D.kr / ca.170,- S.kr. pr. person,
som skal betales ved billetterminalen før ombordstigning, dertil kommer
drikkevarer, som skal betales i restauranten.
Tilmelding senest 2./1. til Henrik tlf. 21759341 / h.albaek@mail.dk
Evt. ønske om samkørsel til Helsingør den 12. januar skal oplyses
ved tilmelding, Tilskud til benzin - 30 kr. betales til bilens ejer.
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Fra NORDEN Halsnæs vil vi ønske alle vore medlemmer
en fortsat god sommer, og håber, at I alle er kommet godt
igennem coronapandemien.
Året 2020 og første halvdel af 2021 har været ret udfordrende år med
hensyn til planlægning af arrangementer, og de fleste af vore arrangementer der, er også blevet ændret eller aflyst på grund af de pålagte
restriktioner.
Men nu ser vi frem til, at den normale hverdag i et vist omfang vender
tilbage, og lægger her op til nogle arrangementer, som vi håber kan
friste Jer.
Tirsdag d. 31. august kl. 15 – ca. 17. - på Frederiksværk bibliotek.
På grund af coronasituation sidste år, måtte vi desværre aflyse vores
traditionelle skumringstime i november 2020.
Vi fik dog ved lejligheden den glæde, at lave en aftale med oplæseren,
forfatteren Hans Hansen, at såfremt vi kunne finde mulighed for at
afholde en erstatnings – oplæsning for skumringsoplæsningen på et
andet tidspunkt, så ville han være til rådighed.
Det valgte afsnit er fra bogen ”Ør”, den udkom i 2016, og er skrevet
af den islandske forfatter Auður Ava Ólafsdóttir.
Hun modtog også Nordisk Råds litteraturpris 2018 for bogen, som er
et værk fuld af underfundig humor, og et sprog som funkler af liv.
Samtidig stiller værket dybe spørgsmål om liv og død.
Så vi ser frem til at høre Hans Hansen oplæse det pågældende stykke
på sin sædvanlige medrivende måde.
Arrangement laves i samarbejde med Halsnæs Bibliotek
Foreningen NORDEN er vært med en kop kaffe og kage.
Arrangementet er gratis, men tilmelding til Birthe Hansen

Onsdag den 29. september kl.15 i Krudthuset, Frederiksværk.
Lysbilledforedrag om ”Island, Ø-riget i Atlanten” Vores gode bekendt Jørgen Storm fra Norden Egedal, har tidligere delt
ud af sin brede historiske viden for os. Han vil denne gang sætte fokus
på Island – et af vore nordiske broderlande, og vi vil blive taget med på
en tidsrejse, hvor vi vil få et sammenhængende billede af nationens
geografi, geologi, historie og udvikling fra den tidligste bosættelse midt i
900 tallet og frem til i dag.
Fri entre.
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 i Hundested Kino.
Efter den gode start, som vi har oplevet ved vores første arrangementer, med at sætte fokus på forholdet mellem en nordisk bog og
en deraf afledt film, vil vi prøve den ide igen.
Og det bliver med filmen Sult. En sort-hvid dramafilm fra 1966 instrueret af Henning Carlsen. Filmen er baseret på romanen af samme navn,
skrevet af den norske nobelprisvindende forfatter Knut Hamsun.
Før forevisningen vil Lars Chr. Steenberg give os en indledning, som
belyser nogle af de punkter, som man især skal bemærke i forhold til
novellen.
Entre: 80,- kr. Kinos café vil være åben for salg af kaffe, vin og vand.
Billetter købes på: www.hundestedkino.dk

på E-mail: bil.hansen@icloud.com eller tlf.: 26960670

Foreningen Nordens læsekreds mødes på Hundested Bibliotek
Tirsdage i 2021: den 24/.08, 28./09, 26./10 og 30./11. kl. 13,30.
Yderligere oplysninger - kontakt Lone Bundgaard tlf. 22871971.
Se også hjemmesiden: www.halsnaes.foreningen-norden.dk

Stemningsfuld og hyggelig skumringsoplæsning – her i 2019.

