
 
 

Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek  
Vedr. datoer, deltagelse etc. kontakt. Lone Bundgaard tlf. 22871971 
 
Mandag den 14. november kl. 19 – ca. 21. Skumringstime. 
I stearinlysenes skær i forsamlingsrummet ”Gøgereden” på Frederiks-
værk bibliotek. 
Arrangement laves i samarbejde med Halsnæs bibliotekerne.   
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 højtlæs-
ning af den aktuelle tekst på hver deres respektive sprog. 
Temaet i år er ”Natur i Norden” og det afsnit, man har valgt til oplæs-
ning, er fra bogen ”Åleevangeliet”, Den Udkom i 2019 skrevet af den 
svenske forfatter Patrik Svensson.  
Bogen er en kombination af faglig viden omkring ålen og forfatterens 
egne oplevelser med hans far, hvor ålefiskeri havde stor betydning for 
deres fællesskab. Man bliver med denne historie om ål helt sikkert 
klogere på den mystiske fisk, der har været en gåde for mennesket 
gennem tiden.  
Bogen skildrer menneskets forundring og udvikling af viden om ålen 
gennem tiden. Sideløbende med fortællingen om far og søn, erindringer 
om fisketurene - og om farens sygdom og død. 
Teksten vil blive fortolket og oplæst af Forfatteren Hans Hansen. 
Før / efter oplæsningen vil vi i fællesskab synge nogle nordiske sange,  
Til akkompagnement. 
Og Foreningen NORDEN vil være vært med en forfriskning.  
Arrangementet er gratis, men tilmelding ønskes til bibliotekerne.  
 
 
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. 
 
Det er også muligt, at se mere opdaterede informationer om vore 
aktiviteter på Hjemmesiden. Halsnaes.foreningen-norden.dk 
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Til vore NORDEN-medlemmer. 
Hermed foreligger Lokalforeningens program for 2. halvår 2022. 
Efter en arrangementsmæssig lidt stille periode, dog en gennemført tur 
til Hallandsåsen den 21. maj med en fyldt bus, og sammen med Hille-
rødafdelingen en guidet rundvisning i kronprinsesseudstillingen på 
Fredensborg Slot den 6. april, kommer vi her med et lidt mere normalt 
aktivitetsprogram, og vi håber, med nogle arrangementer som vil friste. 
 

Samarbejdet med Hundested KINO.  
Vi har aftalt en anden fremgangsmåde angående KINO-samarbejdet. 
Når biografen viser en nordisk fil, som skønnes at være interessant for 
vore medlemmer, vil KINO sende os en oplysning (E-mail) om dette, og vi 
vil derefter videresende oplysningen til de medlemmer, som vi har en mail-
adresse på, og det er efterhånden en god procentdel, men hvis nogle 
blandt medlemmerne fortsat har en mailadresse, som ikke er oplyst til os, 
hører vi gerne.  
Vi kan dog her oplyse, at KINO allerede fra den 30. august 4 gange viser 
den flotte, nye svenske film Udvandrerne.  
Entre: 80 kr. Kinos café vil være åben for salg af kaffe, vin og vand. 
Billetter skal købes på: www.hundestedkino.dk  
 
Lørdag den 24. september afg. Hundested ca. kl. 08.45 
Besøg i Hälsingborg sammen med Norden Båstad. 
Norden Båstad arrangerer fælles tur til Hälsingborg, hvor vi bl.a. skal 
have en guidet rundvisning i deres flotte rådhus og derefter en dejlig 
fælles lunch i Restauranten på Mollbergs Hotel. 
Vi kører i egne biler til Helsingør, parkerer bilen og tager færgen med 
afg. kl.10.10. til Hälsingborg.  
Husk at vi skal medbringe billed-ID ved indrejse i Sverige. 
Vi spadserer den korte tur fra færge-terminalen ”Knutpunktet”, og 
mødes med vore svenske venner foran Rådhuset kl. 11. 
Efter rundvisning på rådhuset vil vi nok have appetit til en bedre lunch, 
så den går vi over og nyder på den nærliggende Mollbergs restaurant.  
Som en slags jubilæumsgodtgørelse vil prisen for denne lunch for 
Halsnæs Nordens medlemmer kun blive 100 D.kr. og Lokalafdelingen 
vil dække resten af prisen. 
Færgeoverfart og drikkevarer til lunch er dog for egen betaling. 

Hvis I har behov for samkørsel til Helsingør, 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. 
 
Mandag den 10. oktober kl. 19 - 22. Kredsarrangement. 
På Nordisk Lejrskole Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød. 
Her vil vi møde Foreningen NORDENS Landsformand Lars Barfoed, 
som med sit oplæg ”Nye perspektiver for det nordiske samarbejde”, 
vil give os en god viden om, hvor Foreningen NORDEN og de nordiske 
lande står, både nu og i fremtiden. 
Efter Lars Barfoeds indlæg er der en kort pause, men glæd jer stadig, 
for vi har også fået pianist, skuespiller og tidligere teaterleder Anders 
Ahnfet-Rønne til at komme med et nordisk indblik, ind i det nordiske 
kultur og sprog. Her vil han underholde os med nordisk musik og digte / 
tekster under titlen ”Hele verden vil åbne sig”. Citat fra norske forfatter 
Inger Hagerup. 
Arrangementet er gratis og vi forsøger at lave samkørsel, men vi beder 
om tilmelding til: h.albaek@mail.dk / eller Tlf.: 21759341 
 
Torsdag den 27. oktober kl. 19. ”Salen” på Hundested Bibliotek. 
Historien om det danske flag Dannebrog. 
Ved flagkonsulent i Danmarks-Samfundet Hans Christian Bjerg. 
Se også: www.danmarks-samfundet.dk 
Mange virksomheder bruger Dannebrog i deres markedsføring af varer 
og tjenesteydelser, Dannebrog er faktisk et af verdens stærkeste 
brands, og køberne af disse varer og tjenesteydelser kan derfor hurtigt 
se varens og producentens nationale oprindelse. 
Men derudover anvendes Dannebrog også i utrolig mange andre 
sammenhænge, lige fra danske sportsfolks trøjesymboler til visning af 
nationalflaget på flagmasten af dansk registrerede skibe. 
 
Torsdag den 12. januar 2023: sejltur på H. – H. overfarten. 
Bestyrelsen har besluttet, at vi fra Hundested alene skal videreføre 
denne gode tradition med at mødes på H.- H. færgen den 12. januar. 
Arrangementet blev lavet for markere datoen for Hundested – Båstads 
venskabsbyforbindelse tilbage i 1971. 
Sæt datoen af i kalenderen, vi vender tilbage senere med yderligere 
oplysninger.  
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