Nyhedsbrev fra Foreningen Norden
Frederikssund og omegn september 2016
Kære alle medlemmer af Foreningen Norden
Det sidste nyhedsbrev fik I i marts 2016, ganske kort tid inden Generalforsamlingen
den 17. marts 2016
Det blev en aften fyldt med vemod, da vi netop i de dage fik den sørgelige
meddelelse om at foreningens tidligere formand Knud B. Christoffersen døde et par
dage inden.
Vi mindedes Knud, som et stort og velmenende menneske, med stor interesse for
den tid han levede i, og også om den historiske dimension, både her i kommunen,
og også på mange andre områder. Knud delte gavmildt ud af sin viden – TAK.
Vi er mange, som savner Knud, og ind imellem lige vil spørge ham til råds.
Tak for dit store virke Knud.
Generalforsamlingen blev gennemført på bedste vis, og sammensætningen af
bestyrelsen, kan læses på www.frederikssund.foreningen-norden.dk
På hjemmesiden ligger både referat og et lille lydklip, hvor generalsekretær Peter
Jon Larsen fra Foreningen Norden i DK fortæller om samarbejdet i Norden – og om
hvordan vi i fremtiden kunne få langt mere samarbejde, hvis vi ville!

Det var dog også rigtigt interessant, at være tilstede den aften, og at kunne stille
spørgsmål og debattere med Peter Jon Larsen, som har været generalsekretær i
NORDEN siden 1985.
Nu er vi så igen i gang, og vi er ved at planlægge efterårets arrangementer.
Vi vil prøve noget nyt; vi vil ad hoc invitere til småture til nordiske events, som
foregår i nærheden af vores lokalområde, og vi vil også reklamere for det, som
foregår i vores naboforeninger. Information om småturene vil blive sendt ud til jer,
når de er på plads, så hold øje med det!
Læs mere om naboforeningerne her, og deltag meget gerne:
www.hilleroed.foreningen-norden.dk
www.halsnaes.foreningen-norden.dk

Derudover, så holder vi den traditionelle SKUMRINGSAFTEN mandag den 14.
november kl. 18.00 på Elværket i Frederikssund.
Vi samarbejder med Frederikssund Bibliotekerne, som vil medbringe god nordisk
litteratur, som kan lånes denne aften.
Vi starter med nordisk fællesspisning, som Susanne Haakonsson fra CHEFS CAFE i
Gågaden serverer i cafeen på Elværket. For medlemmer er prisen 125 kr. og for ikke
medlemmer 150kr. Drikkevarer kan købes i Cafeen på Elværket.
Klokken 19.00 læser jeg op fra bogen ”Vandets vogter” temaet i år er ”Fremtiden i
Norden” læs mere på www.bibliotek.org
I løbet af aftenen vil Musikskolen møde frem med lidt musikalsk underholdning.
I kan melde jer til, enten ved at indbetale beløbet på MobilPay til 24986767 eller på
min Danske Bank konto 3430 4840 329917 til Grethe Olsen – senest den 1.
november 2016. Husk at oplyse navn!
Vi håber at se rigtigt mange af jer – det bliver nemlig rigtigt hyggeligt 

Finlandstur for alle medlemmer til vores venskabsby Sibbo, sommeren 2017 –
fejring af Finlands 100 års selvstændighed.
Som I sikkert ved, så har vi i Frederikssund Foreningen Norden et tæt og langvarigt
samarbejde med vore tre nordiske venskabsbyer i Sverige, Norge og Finland.
Læs mere på hjemmesiden www.frederikssund.foreningen-norden-dk
I næste uge er vi to fra bestyrelsen, jeg som formand og Elsebeth Hutters, som tager
til Sibbo i Finland. Der er fælleskommunalt træf med kommunal deltagelse fra alle
fire venskabsbyer. Temaet er: En digital fremtid i kommunerne – drøm eller ….
Blandt andet, skal vi også fastlægge tidspunktet for det nordiske medlemstræf til
næste sommer, altså i 2017.
Så – det er altså her vi tænker meget på vore medlemmer, for nu skal vi samle en
stor god gruppe fra Frederikssund og omegn til denne SIBBO-tur.
På disse ture vil alle blive indkvarteret privat hos medlemmer af Norden i Sibbo – og
der vil være ture rundt på egnen og sikkert også til Helsingfors (Helsinki) – vi skal
flyve derop – og vi skal nok, give meget mere besked, når vi kender datoerne og ved
lidt mere.
Vi søger støtte til rejsen i kommunen – men regn med en udgift til flybilletter og
diverse udgifter – prisen kender vi endnu ikke!!!
I foreningen Nordens Forbund i Danmark er der nu ansat en medarbejder, Henrik
Vilén, som netop kommer fra området omkring Sibbo. Han vil komme og fortælle os
om Finland i dag. Det bliver engang i det tidlige forår.
I er meget velkomne til at komme med ideer – og I må også meget gerne oplyse os
om ændringer i adresser, telefonnumre og mailadresser.
På bestyrelsens vegne – vi glæder os til at se jer, og til at I inviterer venner med,
også de, som måske vil være medlemmer 

Grethe Olsen, formand
24986767

