Nyhedsbrev september 2019
Snart går det løs på Frederikssund Gymnasium, for på næste lørdag den 7. september
fra kl. 18.30 og til kl. 21.00 synger vi Norden sammen.
I må meget gerne melde jer til hos grols14@gmail.com eller på 24986767 – eller bare
kom og vær med. Tag familie, naboer og venner med.
Måske bliver vi mellem 100 og 200  og vi medbringer sanghæfter til alle.
Der kommer repræsentanter fra de forskellige kor i Frederikssund kommune, men
også enkeltpersoner har meldt sig til.
Vi håber at blive rigtigt mange, som sammen med korleder og pianist Rasmus Skov
Borring og dygtige Gunhild Brethvad styrer os igennem en del nordiske og danske
sange, inden vi via storskærm kl. 20.00 synger sammen med det øvrige Norden.
Læs evt. mere på www.foreningen-norden.dk

Nedenstående invitation er fra Nordsjællandskredsen, hvor vi i Frederikssund, er aktive
medlemmer, så kom meget gerne og hør mere om vikingernes verden.

Kredsarrangement - Onsdag den 25. september kl. 19.30.
På Nordisk Lejrskole Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød, som ligger så smukt.
”I vikingernes fodspor”. Et billedforedrag af Cecilia Vanman.
Biolog, ekspeditionsleder og eventyrer.
Kom med på en spændende sejlads fra de danske kyster, norske fjorde
og rundt om de britiske øer.
Vi hører om vikingernes rejseteknikker og Erik den Rødes færd fra Island
til Sydgrønland.
Som de første europæere opdagede vikingerne det nordamerikanske
kontinent, hvor de satte sig spor efter modige, vilde og eventyrlige sejladser
over barske nordatlantiske vande.
Pris for foredrag med kaffe / te + kage betales ved indgangen.
Nordenmedlemmer 50 kr. / ikke medl. 60 kr.
Tilmelding senest 20. september til grols14@gmail.com eller 24986767
Hvis I har plads i bilen, giv venligst besked så samordner vi kørslen.

Skumringsaften – Nordisk Litteraturaften i Elværket, mandag den 11. november 2019
Temaet er Fest i Norden (måske er anledningen 100 året for Norden) og der vil blive læst op fra
Babettes Gæstebud – vi serverer mad a´la Babette – dog i mindre målestok.
Men glæd jer – og sæt X i kalenderen.

Dette var alt for denne gang – så nu bare ”På glædeligt gensyn – til nordisk alsang på gymnasiet,
hvor vi SYNGER NORDEN SAMMEN”!

På bestyrelsens vegne
Grethe Olsen, formand for www.frederikssund.foreningen-norden.dk
Her kan I også læse tidligere nyhedsbreve og lidt om det nordiske samarbejde.

