Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt. Lone Bundgaard tlf. 22871971
Torsdag den 26. november kl.15 i Krudthuset, Frederiksværk.
Lysbilledforedrag om ”Island – Ø-riget i Atlanten” Vores gode bekendt Jørgen Storm fra Egedal, som tidligere har 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.

Foreningen NORDEN
Halsnæs
SAMARBEJDE UDEN GRÆNSER
Program for 2. halvår 2020

Tirsdag d. 12. januar 2021 - 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.
Det vil således være 25. gang, vi mødes på denne måde, og samtidig
Hundesteds 50 års jubilæum for det gode samarbejde med Båstad, så
vi håber, at I sætter et stort X i kalenderen den dag, og mange medlemmer vil møde op, og være med til at gøre denne dag specielt festlig.
Og den 21. marts 2021 er det Frederiksværks 75 års jubilæumsdag,
også en dag, vi vil markere, men vi vil vende tilbage med mere stof i
Program for 1. halvår 2021.
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.
Kære Norden medlem som her modtager dette aktivitetsprogram med
Post Danmark. - Hvis du / I også har en Mailadresse send den
venligst til mailadressen h.albaek@mail.dk
Så vil vi fremover sende Jer vore nyhedsbreve pr. mail, og I vil der få
flere, og også mere opdaterede informationer om vore aktiviteter.
Se også informationer om foreningens aktiviteter på Hjemmesiden.
Halsnaes.foreningen-norden.dk
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Til vore NORDEN-medlemmer.

Hermed foreligger - langt om længe og en del amputeret Lokalforeningens program for 2. halvår 2020.
Som alle ved, har det jo været en meget speciel Corona-sommer med
hensyn til vore arrangementer.
Vi havde dog den store tilfredshed, at vi nåede at holde vores generalforsamling den 7. marts, få dage før der blev lukket for afholdelse af alle
arrangementer, det var der mange andre afdelinger, der ikke nåede.
Men vi måtte aflyse filmen Pelle Erobreren midt i marts. Den skulle
ellers have været vist få dage efter, at Max V. Sydow faktisk gik bort,
og hans store betydning som skuespiller var meget omtalt i medierne,
og derfor et ekstra trækplaster til at se filmen. Men vi har nu aftalt med
KINO, at de viser den – dato kan I se her under.
Dernæst udsættelse og desværre aflysning af turen til Hallandsåsen,
som vi havde glædet os meget til at køre. Men nu har vi jo turplanerne
liggende klar, så som lovet ved aflysningen, vil vi igen se på muligheden af at køre turen i sommeren 2021.

Mandag den 9. 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.
Det afsnit, man har valgt til oplæsning, er fra bogen ”Ør”, den udkom i
2016 skrevet af den islandske forfatter Auður Ava Ólafsdóttir.
Hun modtog Nordisk Råds litteraturpris 2018 for bogen, et værk fuld
af underfundig humor, og et sprog som funkler af liv. Samtidig stiller
værket dybe spørgsmål om liv og død.
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.
Foreningen NORDEN er vært med en forfriskning.
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes til bibliotekerne.

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 i Hundested Kino.
Pelle Erobreren - dansk-svensk film fra 1987 med bl.a. skuespilleren
Max Von Sydow og instrueret af Bille August.
Filmen er baseret på første del af Martin Andersen Nexøs socialrealistiske bøger fra 1906 -07, og den vandt, som den anden danske film, en
Oscar for bedste fremmedsprogede film.
Den midaldrende enkemand Lasse kommer med sin lille søn Pelle fra
Sverige til Bornholm og får her arbejde på en større gård. Dette er udgangspunktet for skildringen af landarbejdernes fattige og barske kår i
slutningen af det 19. århundrede.
Før forevisningen vil et af vore medlemmer ph.d. Lars Christian
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 skal købes på: www.hundestedkino.dk
Hans Hansen ved en dejlig skumringsoplæsning Kulturkælderen
Frederiksværk i 2019.

