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Kære Norden medlemmer  

Jeg sendte et meget kort brev ud til jer i juli – dog kun til de medlemmer, hvor vi har email-adresser. Så, jeg 
sætter lige indholdet ind her:  

Foråret og sommeren går stærkt - og vi har ikke haft arrangementer siden april, ved Babettes Gæstebud på Jægerspris Slot! Vi var 
fuldtallige i forhold til den plads der er i Rebeccasalen, og en del medlemmer men også ‘ikke medlemmer’ havde en helt utrolig flot 
aften - Babettes Gæstebud blev fortalt og spillet med stor entusiasme af skuespilleren Anders Ahnfeldt-Rønne.  

Derudover har vi i bestyrelsen måttet acceptere, at det kommunale Norden-Træf, som Frederikssund Kommune skulle stå for, er 
blevet udskudt fra 2018 til 2019. Det medfører at vores Medlemstræf i det nordiske samarbejde ikke afholdes i 2019 - men udskydes 
til 2020. Ærgerligt :-(  

Vi håber på, at kommunens politik på venskabsbysamarbejdet ikke helt falder bort, men at de fastholder den politisk vedtagne 
procedure, hvor vi hvert ottende år er værter for et kommunalt nordisk samarbejde! Vi har selvfølgelig været i tæt kontakt med 
borgmesteren og udvalgsformanden samt embedsmænd på kulturområdet - så vi håber det bedste.  

I bestyrelsen mødes vi i slutningen af august - og derefter vil I høre om efterårets program - sæt dog gerne x i kalenderen mandag 
den 12. november 2018, om aftenen, hvor vi igen holder Skumringsaften med spisning af andesteg og oplæsning, denne gang på 
Biblioteket i lokalet hvor Lokalhistorisk Arkiv holder til i gågaden ;-) På vores hjemmeside vil I kunne læse mere - også referatet fra 
Generalforsamlingen i marts!  

Nu er vi så nået ind i september, og vi har holdt bestyrelsesmøde.  

Samarbejdet med Biblioteket, har medført, at der er en fin omtale af vores Norden 
Skumringsaften i det flotte katalog, som ligger på biblioteket og i Kulturhuse – PÅ X og TVÆRS.  

På side 21 i kataloget, kan I læse, at tilmelding til denne aften sker til vores Kasserer Ole Find 
Jensen på ole.find.jensen@gmail.com og tilmeldingen er bindende. Prisen for medlemmer er 125 
kr. og for ”ikke-medlemmer” er prisen 150kr.  

Drikkevarer er for egen regning og kan købes på selve aftenen i Bibliotekets Lokale med indgang 
fra Gågaden. Tilmelding til andesteg er vigtig, og da vi kun kan være 30 personer i lokalet er det 
med at holde sig til.  

Den valgte litteratur, som i år kan findes på www.nordisklitteratur.org er fra bogen ”Islandske 
konger” af Einar Már Gudmundsson. Det er en af vore dygtige bibliotekarer, som vil læse op. 
Bagefter er der musik, det er Niels Mejnert og Jørgen Stenbøg, som spiller, og vi har sangbøger 
med, så vi igen kan forlyste os med sange fra den nordiske sangskat. Kom og vær med.  
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Som et helt nyt initiativ, så har vores næstformand Elsebeth Hutters startet en læsekreds op, hvor 
der indtil videre er 8 deltagere, som vi læse nordisk litteratur, ogde er allerede godt i gang. Der er 
plads til alle dem, som vil være med, så bare giv besked til Elsebeth på 27209213. 

På grund af det udskudte NordenTræf, som kommunen skulle være værter for i 2018, og som har 
indflydelse på den turnusordning, som vi har haft mellem de nordiske venskabsbyer, er vi blevet 
inviteret til et ganske kort formands/næstformandsmøde i Sibbo, hvor Christel Liljestrøm har 
været initiativtager. Elsebeth Hutters og jeg smutter derfor afsted i slutningen af oktober, og 
mødes med de øvrige ordstyrere/formænd/næstformænd. Vi vil forsøge at lægge et mere fast og 
forpligtende tema for møderne. Vi har bare én overnatning med privat indkvartering, og holder 
dermed udgiften så langt nede som muligt. Og – så håber vi, at Kommunen, som lovet inviterer til 
Nordentræf i 2019 – måske skal vi så fejre 100 året sammen med venskabsbyerne. I hører mere, 
når vi ved mere.  

Jeg var i går til Kredsstyremøde med de øvrige formænd for lokalafdelingerne i Norden i 
Nordsjælland. Der sker en del i de andre afdelinger, hvor alle er velkomne til at deltage. Læs gerne 
om det på deres hjemmesider, som findes på www.foreningen-norden.dk – hvor også rejser rundt 
i Norden er beskrevet. Også i bladet Norden Nu, kan der hentes inspiration.  

Næste års fejring af 100 års Jubilæet er ved at tegne sig, og selvfølgelig skal vi også være med. Der 
står også en del om det på Nordens hjemmeside.   

I Egedal Kommune, har man vedtaget at hele 2019, skal bære præg af Nordiske temaer og blandt 
andet, så vil der den 7/9-19 blive samlet en masse korsangere i Rådhushallen i Egedal, hvor man 
synger sammen med 1 million andre fra hele Danmark – storskærm og transmission fra Århus.  

Så fællessang, så det batter – skal vi ikke også være med der?  

I er derudover særdeles velkomne til at komme med ønsker til aktiviteter, og arrangementer – det 
vil vi med glæde tage imod.  

Vi ser frem til at se en del af jer til Skumringsaftenen i Bibliotekets lokale i Gågaden den 12. 
november kl. 18.00.  

 

På bestyrelsens vegne  

Grethe Olsen 24986767  
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