Nyhedsbrev februar 2017 – Foreningen Norden Frederikssund og omegn
Kære medlemmer
Vinteren er vi midt i ‐ foråret er på vej, og hvor vi da glæder os!
Sidst vi mødtes, var til Skumringsaften i november. Vi var meget glade for den store opbakning,
der var den aften. Siden da, har vi også fået nye medlemmer, hvilket vi også er glade for.
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 holder vi generalforsamling på Elværket. Se vedlagte indkaldelse,
denne gang med kaffe og hjemmebagt kage til 30 kr.
Efter generalforsamlingen vil Forbundssekretær Henrik Wilén fra Foreningerne Nordens Forbund,
fortælle om Finlands 100 års fejring af deres selvstændighed.
Henrik Wilén kommer fra egnen omkring Sibbo, som er den ene af vore venskabsbyer i den
nordiske kæde. Han kender en del af medlemmerne i Foreningen Norden i SIBBO.
I kan læse mere om venskabsbyerne her: www.frederikssund.foreningen‐norden.dk
Her kan I også finde tidligere nyhedsbreve og andet stof.

For os i bestyrelsen, ser vi frem til denne aften, og vi håber at mange af vore medlemmer kommer.
Vi håber også, at I har lyst til at deltage i den medlemstur til Sibbo, som kommer til at foregå i
dagene fra den 25. til den 27. august. Vi har allerede en del tilmeldinger – men der er plads til
flere.
I kan høre meget mere om Sibbo og turen, på generalforsamlingen. Og ikke mindst – hvem kunne
tænke sig at tage med?

Vi samarbejder gerne med andre foreninger, således også med FUF, www.fufsund.dk – det lokale
Folkeuniversitet.
I Folkeuniversitetet arrangeres et foredrag ”Oplevelser omkring Christian IV´s Kristianstad, det er
onsdag den 7. juni og derefter arrangeres fredag den 9. juni, en heldagstur til Kristianstad”. Læs
mere på FUF´s hjemmeside.
Mandag den 30. oktober 2017 har FUF et foredrag om Finland 1917 – 2017, MOD ALLE ODS!
Oplægget holdes af Jan Ahtola Nielsen.
Læs mere om Kristianstad og Finlands‐foredraget på hjemmesiden www.fufsund.dk .
Derudover samarbejder vi med ParkTeatret ‐ om visning af en finsk film ”Elina – som om jeg ikke
fandtes” – en historie om minoriteters ret til eget sprog. Det bliver engang i foråret 2017. Datoen
er endnu ikke klar.
Skumringsaften i 2017 vil foregår mandag den 13. november på Elværket. Denne aften vil vi som
sædvanligt læse op fra den valgte tekst, og derudover skal vi synge nordiske sange. Et af vore nye
medlemmer Gunhild Brethvad vil akkompagnere på klaver. Programmet bliver muligvis udvidet.
Og, så en bøn til jer, som vi endnu ikke har mailadresser på, send den gerne til mig på
grols14@gmail.com hvis I har sådan én! Eller ring til mig på 24986767.
På vegne af Bestyrelsen i Foreningen Norden i Frederikssund, vil jeg håbe at mange af jer vil
komme til generalforsamlingen.

Venlige hilsner fra
Grethe Olsen, formand

