Kære Norden medlemmer i Frederikssund
Vi har holdt generalforsamling – og den siddende bestyrelse fortsætter, dog med en
lille ændring, da Lis Olsen ikke mere er sekretær, nu er det Ann Hanberg.
Næstformand er Elsebeth Hutters. Læs mere om bestyrelsen på
www.frederikssund.foreningen-norden.dk

Kommende arrangementer: Som optakt til 100 års fejringen af Finlands
selvstændighed vises tirsdag den 23. maj kl. 19.00 filmen: ”The happiest Day in the
Life of Olli Mäki”. Det er i ParkTeatret i Frederikssund. Billetprisen er ca. 80kr.
Sæt X i kalenderen og tag gerne andre med  så vi bliver rigtigt mange. Det er en
ganske ny finsk film, som er stærkt anmelderrost – og Olle Mäki, var, for de, som
ikke ved det, en berømt finsk bokser!

Skumringsaften – læs mere på www.bibliotek.org temaet i år er `Øer i Norden`
Mandag den 13. november kl. 18.00 på Elværket i Frederikssund.
Vi begynder med spisning – vi har fået et godt tilbud om ”Andesteg med tilbehør” –
prisen kommer senere. Der serveres også kaffe og dessert – drikkevarer kan købes.
Oplæsning fra bogen `IS´ af Ulla-Lena Lundberg – en finlandssvensker fra Åland.
Derefter vil Gunhild Brethvad – som er medlem hos os, akkompagnere os, så vi kan
synge sammen fra højskolesangbogens nordiske sange – og også den nye nordiske
hymne, NORDIKA, som Kim Leine har skrevet tekst til. Sæt kryds i kalenderen – det
bliver en hyggelig aften.

Dette er vigtigt!
Venskabsbytræf i Finland 2017 – i SIBBO
Fra fredag den 25. august til søndag den 27. august mødes Foreningerne Nordens
venner fra Kumla i Sverige, Aurskog- Høland i Norge, og vi fra Frederikssund, med
vore finske værter i Sibbo. www.sibbo.fi
Hvis I vil med til dette venskabstræf, så skal I melde jer til senest fredag den 19. maj
til os i bestyrelsen.
Vi kender endnu ikke den endelige pris, men fra Sibbos formand for Foreningen
Norden, har vi fået oplyst, at deltagelse max vil koste 100 Euro – og vi kan se, at
flybilletter hos Norweigen – er på ca. 800kr. for returbilletter.
Vi satser på at være en pænt stor gruppe på omkring 12 personer – og vi søger
tilskud fra Frederikssund Kommune, men kender selvfølgelig endnu ikke resultatet.
Vi håber, at I seriøst vil overveje at deltage – og ser frem til en spændende tur!

Vi har tidligere omtalt vores gode samarbejde med Frederikssund Folkeuniversitet –
som også arrangerer nordiske foredrag og rejser – læs mere på www.fufsund.dk

På bestyrelsens vegne
Grethe Olsen, formand

