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Kære alle medlemmer i www.frederikssund.foreningen-Norden.dk – her kommer en 

smule nyt fra os i bestyrelsen.  

I vil også kunne læse mere på hjemmesiden her. Der ligger både beretning og referat 

fra Generalforsamlingen, som vi lige nåede at gennemføre, inden alt blev lukket ned.  

Så, her midt i Corona-tiden, hvor mange arrangementer er lidt på standby, er vi i 

bestyrelsen så småt ved at komme op i omdrejninger igen.  

Vi håber, at I alle er kommet godt igennem denne mærkelige tid, og at I fortsat 

passer godt på jer selv og hinanden. 

Vores `læsegruppe`- som mødes med jævne mellemrum og læser nordisk litteratur, 

har faktisk mødtes, og selvfølgelig med alle restriktioner overholdt.  

I har alle modtaget Foreningen Nordens magasin ”Nordiske” og I har sikkert læst 

artiklen om vores Frederikssund forening, som er én af de foreninger, som på 

landsplan har opnået stor medlemsfremgang.  

Det glæder vi os bestemt over. Og tænk engang, at der bliver skrevet om os, selvom 

vi er en `ikke så stor afdeling` på landsplan.  

http://www.frederikssund.foreningen-norden.dk/


Frederikssund Foreningen Norden blev stiftet den 18. september 1945, så derfor har 

vi besluttet, at vi inviterer til en ”syng-sammen aften, med stort sønderjysk 

kagebord”, så vi kan fejre vores 75 års fødselsdag; det bliver på Elværket i 

Frederikssund. Vi fejrer det fredag den 18. september fra kl. 19.00 – altså på selve 

dagen.  

Og – traditionen tro, så vil vores huspianist Gunhild Brethvad, komme og guide os 

gennem sange, og denne gang vil vi forsøge med et tema om genforeningen i 1920.  

 

Vi holder fast i traditionen, og afholder Skumringsaften mandag den 9. november kl. 

18.00.  

Da vi ikke kan være på Elværket, så er vi flyttet hen i Præstegården, hvor vi i 

samarbejde med Kirken mødes til fællesspisning, og efterfølgende oplæsning af den 

fælles tekst. I år er temaet ”Norden i Verden” – og det er præsten Lotte Nysted, som 

vi læse op for os. Det ser vi frem til, så sæt X i kalenderen.  

Bogen, som er udvalgt, er den islandske forfatter Audur Ava Olafsdottir´s kendte bog 

AR, som hun modtog Nordisk Råds Litteraturpris for i 2018.  

I denne sensommer, skulle vi have afholdt vores Nordiske Medlemstræf for 

venskabsbyerne; men det måtte vi desværre aflyse.  

Vi har nu fundet et nyt tidspunkt, så til næste sommer, fra den 1. til 3. juli, vil vi 

gennemføre træffet. Det vil I høre mere om senere.  

På bestyrelsens vegne vi jeg ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, som forhåbentlig 

bliver med samvær og glade stunder, med familie og venner – på behørig afstand ;-)  

Mange venlige hilsner  

Grethe Olsen, formand  

www.frederikssund.foreningen-norden.dk  
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