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Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750.
Lørdag d. 12. januar 2019 - 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 fejrer vi datoen for
indgåelsen af venskabsby-aftalen i 1971.
Og det bliver med en god Lunch, mad fra spisekortet eller andet, hvor vi
opfrisker gamle bekendtskaber og får os en hyggelig snak
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 12.30 (vi skal
med færgen afg. Helsingør kl. 12.43). - husk stadigvæk 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

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER
Program for 2. halvår 2018

Kære Norden medlemmer som her modtager vores aktivitetsprogram
med Post Danmark. - Hvis du / I 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 også 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.

Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs: E-mail:
Formand Henrik Albæk, tlf. 21759341.
Næstformand: Erik Melbye tlf. 4793 8904.
Kasserer: Erik Grib
Sekretær / suppl. Dorrit Krogh. 40586949
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 2018.
Vi håber, at de her viste arrangementer vil tilgodese Jeres interesser.
Torsdag den 21. juni – Grønlands nationaldag.
Kl. 20.30 Aftensang med grønlandskoret Akuttat på sletten ved Knud
Rasmussens Hus.
Se program for dagen i dagspressen eller på www.oplevhalsnaes.dk
Lørdag den 1. september – tur til Hallandsåsen, Båstad.
Efter invitation fra Norden Båstad, kan vi glæde os til en spændende og
informativ dag.
Vi kører vi dertil i egne biler og samles kl. 10.30 ved Margretetorps
Gästgivergård syd for Hallandsåsen. Her vil vi blive budt velkommen af
vore svenske venner med en lille kaffeservering.
Derfra slår vi følge med svenskerne op ad den gamle Postiljonsvägen
over Hallandsåsen, hvor vi skal høre historiske informationer om bl.a.
snaphanetiden og stoppe ved mindeværdige steder.
Vi stopper for en lunch (for egen regning) ved Âppelgårdens Golfklub
ved Östra Karup. Pris ca. 125 S.kr. (excl. drik)
Efter lunch kører vi videre til Skottorps Slot, som vi skal se udefra, men
hvor vi også skal høre, hvordan den svenske konge Karl den 11. her
giftede sig med sin danske tilkommende.
Dagen afsluttes med et besøg på Skottorps Mejeri med mulighed for
køb af gode lokale mejerivarer.
Tilmelding senest 15. august til Henrik: h.albaek@mail.dk / 21759341.
Hvis I har plads i bilen, giv venligst besked så samordner vi.
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Hundested Kino.
Norden Halsnæs vil prøve at lave nogle arrangementer, hvor vi sætter
focus på forholdet mellem en bog og en afledt film i nordisk perspektiv.
Som en begyndelse har vi valgt neden nævnte bog – film.
Inden filmforevisningen vil et af vore medlemmer ph.d. Lars Christian
Steenberg give en indledning, der belyser nogle af de punkter ved
filmen, som man især kan bemærke.
Vil vi i samarbejde med Kino vise Niels Malmros’ film ”Barbara”, som
er baseret på romanen af samme navn, skrevet af den færøske
forfatter Jørgen-Frantz Jacobsen,
Entre: 60 kr. / Kinos cafe er åben for salg af kaffe, vand og div. slik.

Mandag den 12. 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 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 Helte i Norden og det afsnit man har valgt til oplæsning er
Einar Már Gudmundsson bog ”Islandske konger”.
Bogen udkom i 2012 (på dansk i 2013), og den fortæller om slægten Knudsen
fra det lille fiskerleje Tangavik, og som rummer hele verden i et sandskorn.
I Tangavik mødes sorg med glæde, død med liv, frygt med mod. Byen myldrer
med legendariske fyldebøtter, og slagsbrødre, mesterfiskere og skibsredere,
distanceblændere og matematikgenier.
Deres fortælling er fortællingen om Island – men det er også fortællingen om
livet.
Islændingene har aldrig haft deres egen konge. Men i en meget kort periode i
1809 havde den danske eventyrer Jürgen Jürgensen opkastet sig til konge.
Den såkaldte Hundedagekonge.
Island har været republik siden løsrivelsen fra Danmark under 2. verdenskrig.
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.
Foreningen NORDEN er vært med en forfriskning.
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes på bibliotekerne.
Nordisk oplysning - 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 årlige 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/

Torsdag den 13. december kl. 18. Luciakoncert i Svenske Kirke
Folke Bernadottes Allé 4, København.
Det er altid en stemningsfuld oplevelse at høre de luciapyntede piger synge
de kendte julesange.
Da Kirken ligger ganske nær ved Østerport Station, påregner vi at tage toget
derind, med afgang fra Hundested Station kl. 15.29
Billetpris ca. 160 kr. / Gløggservering åbner kl. 16.30 (inkl. i prisen).
A.h.t. billetreservering i kirken tilmelding senest 1. november.
Til Henrik: h.albaek@mail.dk / evt. tlf. 21759341.

