
 
 

Tirsdag d. 31. august kl. 15 – ca. 17. - på Frederiksværk bibliotek. 
Vi havde ved lejligheden den glæde, at Hans Hansen afholdt en erstatnings-
oplæsning for skumringsoplæsningen 2020, der blev aflyst p.g.a. corona. 
Valgte afsnit var fra bogen ”Ar”. Der udkom 2016, skrevet af den islandske  
forfatter Auður Ava Ólafsdóttir, som i 2018 modtog Nordisk Råds litteratur--
pris for bogen.  
Den er et værk af underfundig humor, og i et sprog, som funkler af liv. 
Da det var et eftermiddagsarrangement, var Lokalforeningen under oplæs-
ningen vært ved en kop kaffe med kage.12 tilhørere deltog, men uden sang. 
 
Onsdag den 29. september kl. 15 – Island Ø-riget i Atlanten. Krudthuset, 
Frederiksværk 
16 tilhørere kom og havde glæde af vores gode bekendt, Jørgen Storm, for-
mand fra Egedal Norden, der med et godt lysbilledforedrag satte fokus på 
Island, hvor vi blev taget med på en tidsrejse der gav et sammenhængende 
billede af nationens geografi, geologi og historiske udvikling fra den tidligste 
bosættelse i 900-tallet og til i dag. 
 
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 – filmen Sult i Hundested KINO. 
Coronaen var igen begyndt at præge samfundet, det var måske grunden til,  
at kun 9 biografgæster kom og så denne ikoniske filmatisering af Knut Ham-
suns gennembrudsroman, som siges at være en af ganske få 
romanfilmatiseringer, der fuldt ud tåler sammenligning med forlægget. 
Filmen, en sort / hvid dramafilm fra 1966 instrueret af Henning Carlsen, er, 
Ifølge Kulturministeriets ”Kulturkanon”, en af de mest originale og særegne  
film i dansk filmhistorie. 
 
Mandag d. 15. november kl. 19 - Skumringstime på Hundested Bibliotek 
I stearinlysenes skær holdt vi arrangementet i den gamle byrådssal. 
Årets tema var Drømme og længsler, og afsnittet, der blev oplæst var fra  
de to første kapitler i bogen ”Katarina” af finsk / ålandske forfatter Sally 
Salminen. Bogen fortæller historien om en Øster-botnisk bondedatter,  
der falder som offer for en uduelig ålandsk sømands pralerier, men siden 
konsekvent lever sit liv med ham 
Og vi havde igen stor fornøjelse af forfatteren Hans Hansen, der på sin sæd-
vanlige indsigtsfulde måde også fortalte om Sally Salminens liv, den fattige 
opvækst på Åland, emigrationen til USA hvor denne bog blev også forfattet. 
Og hvordan hun gennem ægteskabet til slut flyttede til Danmark, hvor hun 
boede resten af livet. 
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        Lokalforeningens nuværende bestyrelse:  
        Henrik Albæk, formand 
        Birthe Hansen, næstformand  
        Erik Grib, kasserer 
        Dorrit Krogh, sekretær  
        Per Jørgensen. 
        Erik Andersen.  
        Suppleant - vakant.  

 



 
Dagsorden for generalforsamling 20. marts 2022 kl. 14:  

1. Valg af dirigent og referent. 
      2. Beretning for året 2021. 

3. Regnskab for 2021. 
4. Forslag fra lokalstyrelsen. 
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer - forslag skal være   
    formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
6. Valg til bestyrelsen: 
    Erik Andersen - modtager genvalg. 
    Per Jørgensen - modtager genvalg. 
    Henrik Albæk – modtager genvalg 
7. Valg af suppleant. - modtager gerne mulige emner. 
8. Valg af 2 revisorer. Tove Dinesen - modtager genvalg,                            
    og Ragnhild Madsen modtager genvalg. 

 9. Eventuelt. 
Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl, vin eller vand. 
Efter Generalforsamlingen serveres kaffe / te og kage. 
Herunder vil der blive informeret om turen til Hallandsåsen den 21. maj. 
Lotteri - salg af lodsedler til vores amerikanske lotteri som sædvanlig.  
Endelig vil Erik Grib afprøve vores ”nordiske” viden ved en skarp quiz-
konkurrence. 
 
………………………………………………………………………………….. 
Beretning for år 2021.  
Året blev, ligesom året før også i en vis grad præget af coronapandemien,  
vi har derfor kun afholdt 3 bestyrelsesmøder, ligesom antallet arrangementer 
var en del reduceret.  
Men udover bestyrelsesmøderne ses vi jo også i forbindelse med arrange-
menterne, hvor vi deler opgaver og praktiske løsninger deraf.  
Den 31.12.2021 har Lokalforeningen 70 medlemmer og et institutionsmedlem 
(Biblioteket), så vi må desværre fortsat konstatere en lille tilbagegang i med-
lemstallet.  
 
I 2021 havde vi planer om at gennemføre den aflyste bustur til Hallandsåsen, 
igen i samarbejde med Gangforeningen Krudtuglerne fra Frederiksværk.  
Den blev desværre heller ikke afholdt der, men nu er der lavet planer og aftalt, 
at turen gennemføres lørdag den 21. maj.  
 
 

 
Og en nærmere beskrivelse af arrangementerne i 2021.  
Den traditionelle tur på ”Sundet” med Båstad Norden tirsdag d. 12. januar, 
som normalt er årets første arrangement måtte desværre aflyses på grund  
af frygten for corona. Især svenskerne var nok mest betænkelige her, da  
de ser på, at de alle er noget til års. Det er vi andre vistnok også. 
Netop aflysningen der var rigtig ærgerlig, da vi havde talt om at markere 
Båstad – Hundesteds 50 års venskabsbyjubilæum. Men desværre fik vi 
overhovedet ikke nogle sammenkomster med Båstad Norden i hele 2021.  
Og det er nok også første gang i de 50 år, at vi overhovedet ikke har haft  
mindst et årligt møde med svenskerne. 
 
Torsdag den 17. juni kl.19.30- filmen Hamsun i Hundested KINO. 
Svensk film fra 1996, baseret på hans hustru Marie Hamsuns bog, der be- 
ret ter om en periode i hendes og mandens, forfatteren Knut Hamsun liv, 
hvor de gik fra at være folkehelte i Norge og til at være landsforrædere,  
efter at de havde støttet Nazityskland i besættelsen af Norge under anden 
verdenskrig. 
Hovedrollerne var flot nordisk besat med Max Von Sydow som Hamsun  
og Ghita Nørby som Marie Hamsun, og i birollerne optrådte der adskillige 
andre gode norske, svenske og danske skuespillere. 
Kun 11 tilskuere 
 
Søndag den 27. juni Generalforsamling i Krudthuset, Frederiksværk.                           
I.h.t. vedtægter og sædvane, skal generalforsamlingen være afholdt inden 
udgang af marts, men her greb coronaen også ind og lagde rammerne. 
Men det var minderigt igen at gense Krudthuset til et arrangement, efter at  
vi i en del tilfælde havde benyttet andre, men også gode, lokaliteter. 
I alt 19 medlemmer var mødt op, og Erik Andersen blev foreslået og valgt 
som dirigent og Dorrit Krogh som referent. 
Vi startede med at holde et minuts stilhed, for de der var gået bort. 
To bestyrelsesmedlemmer på valg, det var Erik Grib og Dorrit Krogh som 
begge blev genvalgt. Som suppleant blev Birthe Hansen nyvalgt. 
Revisorer – genvalg til Tove Dinesen og Ragnhild Madsen. 
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe / te samt et stort stykke 
kage, Under kaffen fortalte formanden med hjælp fra lysbilleder træk af 
Lokalforeningens hhv. 75 og 50 års venskabsbysamarbejde. 
Derefter arrangerede Erik Grib og Erik Andersen som sædvanligt et ameri-
kansk lotteri med gode gevinster. 
Og vi sluttede med, at Erik Grib – til stor morskab – foranstaltede en quiz 
konkurrence om vores ”nordiske viden”. 
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