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Torsdag den 24. april 2014 kl. 19 – Foredrag om Nordmændene i 
København. - Ågalleriet, Hans Futtrups Sti 3, Frederiksværk 
 
Søhelten Tordenskjold er nok den mest berømte af alle de excentriske folk, 
digtere, malere, forfattere, gæve søfolk og medaljeprydede admiraler fra 
broderlandet i nord, der har sat deres præg på København (og danmarks-
historien) gennem tiderne. Foredraget fokuserer i særdeleshed på de 
mange nordmænd, der har levet og arbejdet i København siden 1600-tallet, 
og på deres forbindelse til byen. 
 
Forfatteren og foredragsholderen Gitta Bechshøft tager os med på en 
virtuel byvandring i København. Og illustreret gennem hendes flotte fotos af 
mennesker, byens huse, mindesmærker og gadenavne, der fortæller os om 
nordmændenes brogede historie her gennem de sidste 400 år.  
 

Torsdag den 22. maj kl.19 – 21 - koncert med titlen Nordisk forår 
i Mantziussalen, Johan Mantzius Vej 7A, Birkerød.  
> Lokaliteten ligger ganske nær ved Birkerød jernbanestation <. 
 
I anledning af 200 året for Norges adskillelse fra Danmark. 
Arrangerer Nordens afdelinger i Nordsjælland et fællesarrangement,  
hvor vi får Frederiksborg Kammerkor til at underholde med en  
a capella koncert. 
 
Medlemmer af Foreningen Norden gratis. / Ikke medlemmer 50 kr.  
Tilmelding senest 1. maj - til Henrik - tlf. 21759341 eller mail. 
  

Tirsdage kl. 14.30 Læsekredsen mødes på Hundested Bibliotek  
den 21./1, 18./2, 18./3, 8./4 og 13./5. 
Vi vælger en ny nordisk bog hver gang, og der gives besked til hver enkelt, 
når den kan afhentes. Vi diskuterer meget, både den aktuelle bog men 
også andre bøger, vi læser.   

- Ved tvivlspørgsmål kontakt Marianne Korsgaard tlf. 47937750 -. 
 
OBS OBS – Såfremt I har behov for samkørsel til arrangement-
erne, giv besked og vi vil prøve at samordne det. 
Jer, der har plads i bilen, fortæl om I kan tage andre med – tak. 
 

Tryk: Halsnæs Kommune, eget tryk. 
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   Bestyrelsen Foreningen NORDEN Halsnæs:  E-mail: 
 
   Formand Henrik Albæk, tlf. 4793 7905.          h.albaek@mail.dk 
   Næstformand: Nina Melbye tlf. 4793 8904.    e_melbye@post12.tele.dk      
   Kasserer: Erik Grib       erik.grib@gmail.com          
   Sekretær: Lis Brøndorf, tlf. 60941016.       lisbroendorf@youmail.dk 
   Best.medl. Hans Sørensen, tlf. 4772 0893 
   Best.medl. Vibeke Mortensen, tlf. 4794 0012 vibmor@gmail.com 
   Best.medl. Inga Hoe, tlf. 47984009      ingahoe@webspeed.dk 
   Suppl. Anne-Lise Pedersen, tlf. 4793 7394     jazz.pedersen@get2net.dk 
   Suppl. Per Jørgensen, tlf. 28712771      baltzarhanne@gmail.com 

mailto:jazz.pedersen@get2net.dk
mailto:hannebaltzar@gmail.com


Foreningen NORDEN Halsnæs ønsker alle vore 
medlemmer Glædelig Jul og et Godt Nytår. 
Tak for god opbakning til vore arrangementer i 2013. 
 
Fredag d.13. december – Luciafest i Svenske Kirke i København. 
  
Lucia-fejringen - en meget stemningsfuld og traditionel svensk begivenhed, 
som vi vil tage ind og overvære i Gustafskyrkan i København. 
Programmet i kirken er som følger: 
 
Kl. 16.30 gløgg og pepparkakor og kl. 18.00 Luciakoncerten.  
  
Koncerten er med Malmø Akademiska Kör under ledelse af Daniel 
Hansson. 
 
Billetpris: for kirkens medlemmer 100,- kr. ikke medlemmer 150,- kr. 
  
Kirken ligger umiddelbart ved Østerport Station, så vi påregner at køre med 
toget derind. 
Afgang Hundested Station kl. 14.17 og Frederiksværk Station kl. 14.31. 
 
Såfremt nogle ønsker at lave andre ærinder i København, er seneste 
fremmøde ved kirken kl. 16.00 
  
Tilmelding til Henrik senest 20. november på tlf. 21759341 eller e-mail. 
 

Søndag d. 12. januar 2014 - sejltur på H. – H. overfarten. 
 
Sammen med vore svenske venner fra Båstad og Ängelholm fejrer vi 
årsdagen for venskabsbyaftalen i 1971 med den traditionsrige gode 
sammenkomst og måltid om bord på færgen ”Aurora”.  
Vi mødes på: Scandlines billetkontor i Helsingør kl. 11.45 (vi skal 
med færgen afg. kl. 12.15). 
Færgebillet: 20 kr. Menu: ca. 220 Skr. / Ca. 200 Dkr. pr. person,  
På grund af flere menu-muligheder bestilles og afregnes direkte hos 
serveringspersonalet. 
 
Tilmelding senest 2./1. til Nina tlf.47938904 eller Lis tlf. 60941016 
Evt. ønske om samkørsel til Helsingør skal oplyses ved tilmelding, 
tilskud til benzin 25 kr. betales til bilens ejer. 
 
Sangforeningen ”Syng dig Glad”. 
Holder sangaftener i GUBBEN, Hundested hver anden torsdag i vinter-
halvåret. Medlemmer af Foreningen Norden er velkomne. 
Se deres aktivitetsprogram på hjemmesiden.  
www.syngdigglad-hundested.dk 

Søndag den 16. marts 2014 kl. 14,00. Generalforsamling. 
Sted: GUBBEN Nørregade, Hundested. 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning for år 2013. 
3. Regnskab. 
4. Forslag fra lokalstyrelsen. 
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer (forslag skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen). 
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen. På valg:  

1. Hans Sørensen – villig til genvalg. 
2. Vibeke Mortensen – villig til genvalg. 
3. Henrik Albæk – villig til genvalg 
4. Per Jørgensen – nuv. suppleant, indstilles af bestyrelsen. 

7. Valg af 1 suppleant.  
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt. 
 

Efter Generalforsamlingen får vi en guidning om busturen til Lund. 
 
Under generalforsamlingen bydes på øl, vin, vand.  
Og bagefter på kaffe samt Hans Sørensens berømte lagkage.  

Musikalsk underholdning ved vores faste, gode spillemand Vagn Pedersen. 
 
Lotteri - salg af Lokalforeningens lotteri som sædvanlig. 
 

Søndag d. 15. juni bustur til Lund. 
Afgang fra Hundested (Storebjergskolen) kl. 8.00 og fra Frederiksværk 
(Gjethuset) kl. 8.20. 
I Lund starter vi med en guidet rundvisning i den berømte domkirke. 
Derefter indgang i det kendte museumskomplex Kulturen med over 30 
kulturhistoriske bygninger og mange spændende udstillinger af håndværk, 
kunst og moderne design.  
Efter generalforsamlingen fortælles mere om disse, forskellige udstillinger.  
Kl. 16 eftermiddagskaffe med kanelbuller i Kulturens Café. 
 
Kl. 17 kører bussen tilbage mod Frederiksværk og Hundested, hvor vi 
ankommer ca. 18.30 og 18.50.  
 
Pris: Inkl. bus, entréer, Lunch samt eftermiddagskaffe.ca. 500,- kr. pr. 
person - endelig pris oplyses på generalforsamlingen. 
 
Tilmelding senest 25. maj til Henrik; -  
Turen udføres kun ved min. 35 tilmeldte.  Betaling senest 30. maj.  
Til NORDEN Halsnæs på konto: Reg.nr. 2580 kontonr. 0505 636 941. 
(Husk at angive navn på deltagere, der betales for). 


