
 

Nyhedsbrev Frederikssund den 19. december 2018  

 

Kære alle medlemmer i Frederikssund Foreningen Norden  

Vi nærmer os julen, og vi nærmer det nytår 2019, hvor vores samarbejde i det nordiske kan fejre 
100 året – det bliver et festligt år.  

I bestyrelsen for vores egen forening her i Frederikssund, ser vi frem til, at der både vil være 
mindre, men også større arrangementer.  

I den forgangne tid, har Elsebeth Hutters og jeg været på en meget kort, men effektiv lille tur til 
Sibbo. Vi er enige med de øvrige nordiske foreninger om, at vi på mange måder skal orientere 
hinanden, og på den måde sikre det bedst mulige samarbejde. Så det gør vi for fremtiden. Vi vil 
også prøve at forpligte vore egne kommuner på et tæt samarbejde. 

Derudover havde vi en rigtig fin Skumringsaften i lokalet på biblioteket, vi havde fællesspisning 
hvor vi endnu engang fik andesteg med masser af godt tilbehør, og Merry fra biblioteket læste op 
fra den valgte bog om helte i norden. Tak til jer som var med, dejligt at I kom. Også i den 
nyetablerede nordiske læsekreds, er der gang i den, det skulle efter sigende gå strygende, tak for 
det.  

Og så til den kommende tid:   

Generalforsamlingen kommer til at ligge tirsdag den 12. marts, og efter selve generalforsamlingen 
vi formanden for Egedal Norden, Jørgen Storm, komme og fortælle os, og vise billeder fra Island – 
glæd jer.  

Vi har fået en del opfordringer om, at vi igen kan få Gunhild Brethvad til at sætte gang i 
stemmerne til endnu en nordisk sangaften – og hun har simpelthen takket ja, så det kan I glæde 
jer til. Måske skal vi invitere bredt – så også andre end vore egne medlemmer kan komme og 
synge med? 

I slutningen af maj, vil Frederikssund Kommune være værter for det kommunale venskabsbytræf, 
vi går i gang med planlægningen efter nytår, i midten af januar. Og fra vores bestyrelse kommer vi 
til at deltage i den kommunale planlægning – temaet vil formentlig komme til at handle bredt om 
det frivillige arbejde i vores fire venskabsbyer.  
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Og nu til noget helt andet – fejringen af 100 året for det nordiske samarbejde. Så, hvis I skulle 
have lyst til at deltage, så kan I melde jer til, på nedenstående vejledning.  

Dette afsnit er fra den mail, som vi modtog i går fra www.foreningen-norden.dk  

Og så glæder det os at kunne meddele, at vi på selve jubilæumsdagen mandag den 15. april 2019 i 
samarbejde med Danmarks Radio holder jubilæums galla koncerten i DR’s Koncertsal, hvor Foreningen 
NORDENs medlemmer får et helt særligt tilbud, som kan købes via dette link 
https://billet.drkoncerthuset.dk/webshop/webticket/seatmap?eventId=95170. Vær opmærksom på, at du 
skal vælge priszone og derefter markere de pladser du ønsker, inden du kan gå til indkøbskurven. 

Priserne er gældende i hele salgsperioden, men Foreningen NORDENs medlemmer har mulighed for at 
købe billetterne allerede nu, hvor andre må vente til efter nytår. 

Normalpris        Medlemspris 

A 350 + gebyr   175 + gebyr 

B 250 + gebyr    125 + gebyr 

C 200 + gebyr    100 + gebyr 

D 150 + gebyr      75 + gebyr 

 

Med disse ord, vi jeg på bestyrelsens vegne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem 
til at se mange af jer i det kommende år.  

 

 

Grethe Olsen, formand  

24986767  
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