Nyhedsbrev, oktober 2017
Til Foreningen Norden medlemmer i Frederikssund
Kære alle medlemmer – så nærmer tiden sig, hvor vi igen skal mødes og nyde den nordiske
”Skumringsaften” i stearinlysenes skær.
Mandag den 13. november kl. 18.00 mødes vi til middag på Elværket i Frederikssund. Vi vil
servere andesteg med tilbehør og hjemmebagte/hjemmekomponerede æblekager til dessert.
Prisen for medlemmer er 125 kr. og for ikke medlemmer er prisen 150 kr.
Når I tilmelder jer, så skal I indbetale beløbet på denne Norden konto: 2670 0410004835, og
gerne skrive, hvem I er, så vi kan skrive jer på vores liste for deltagere. Tag gerne venner og andre
med – vi vil jo gerne være mange, og det bliver rigtigt hyggeligt.

Sidste frist for betaling og tilmelding er fredag den 3. november.
I kan købe både vin, vand eller øl i baren til rimelige priser. Her kan I betale med rede penge eller
på mobilpay.
Dette års tema er ”Øer i Norden”! Og bogen, hvoraf der læses i alle dele af Norden på samme
tidspunkt er, ”IS” – skrevet af Ulla-Lena Lundberg. Læs mere på www.bibliotek.org Det er Grethe
Olsen, der læser op.
Efter kaffen skal vi synge nordiske sange og viser. Det er vores eget nordenmedlem,
teaterinstruktør, Gunhild Brethvad, som vil akkompagnere os – og som vil finde tekster og sange
fra den nordiske sangskat. Så gå I bare i gang med af få sangstemmerne varmet op – det bliver
rigtigt godt.
Biblioteket vil deltage med udlån af nordisk litteratur – som de plejer.
Vi ser frem til en rigtig dejlig aften.

Kommende arrangementer:
Vi er ved at planlægge en fælles teateraften med den øvrige del af Norden afdelingerne i
Nordsjællandskredsen. Det bliver engang i løbet af foråret.
Vi har kontakt til musiker og skuespiller Anders-Ahnfeldt Rønne, som gerne vil give os en flot aften,
med Babettes Gæstebud – hvor han fortæller Karen Blixens historie.
Det vil I høre mere om – og I vil kunne melde jer til denne aften, hvor vi så kan finde en fælles
transport til der, hvor vi opfører denne lille enakter.
Venskabsbysamarbejdet i 2018 og 2019 finder sted i Frederikssund.
I 2018 skal Frederikssund Kommune arrangere et træf for vores venskabsbyers
politikere/embedsfolk – hvor vi også fra Nordens bestyrelse deltager.
I 2019 er det så www.frederikssund.foreningen-norden.dk – altså os i bestyrelsen, som skal
arrangere træffet – og denne gang for alle medlemmer i vore nordiske venskabsbyer. Her har vi
også brug for hjælp fra vores medlemmer her i området.
I august 2017 var vi 10 medlemmer fra vores forening, som deltog i træffet i Sibbo i Finland.
Vi havde en ganske dejlig tur og fik rigtigt gode oplevelser, både hos vore værter og på de ture,
som vi deltog i.
I 2019 er det også året, hvor Foreningen Norden i alle dele af det nordiske samarbejde skal fejre
100 året for foreningens stiftelse i 1919.
I www.foreningen-norden.dk – er man godt i gang med at planlægge en masse arrangementer.
Det vil I komme til at høre mere om.

På bestyrelsens vegne vil jeg opfordre jer alle til at komme til
SKUMRINGSAFTEN på Elværket – så meld jer endelig til, så vi igen kan få
skabt den hyggelige nordiske stemning, sammen!
Venlige nordiske hilsner fra Grethe Olsen
Formand for www.frederikssund.foreningen-norden.dk

