Nyhedsbrev, februar 2018
Til foreningen Nordens medlemmer i Frederikssund

Kære alle i www.frederikssund.foreningen-norden.dk
Lyset er på vej – det spæde forår, eller i hvert fald solen får mere magt, og så
nærmer tiden for vores Generalforsamling sig også!
Generalforsamlingen holder vi tirsdag den 6. marts kl. 19.30 på Elværket i
Frederikssund, og her kommer så også indkaldelsen til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen kan I købe kaffe og lagkage for 25 kr. og derefter gentager
vi succesen med at synge sammen.
Denne gang finder vi igen Højskolesangbøgerne frem, og det er igen vores dygtige
Gunhild Brethvad, som vil hjælpe os ind i sangenes verden.
Mon ikke vi skal finde lidt forår og nordiske toner frem igen?
Det er ikke nødvendigt at melde sig til, men omvendt er det nu meget rart at vide
hvor stor, eller hvor mange lagkagerne skal være!
Så giv gerne et praj 

BABETTES GÆSTEBUD
Mandag den 23. april kl. 19.00 arrangerer Norden Nordsjællandskredsen, en fælles
oplevelse på Jægerspris Slot i Rebeccasalen.

Det er Anders Ahnfeldt-Rønne, der både er skuespiller og pianist, som her
fortæller Karen Blixens dramatiske og smukke novelle, dog uden musik

Babettes Gæstebud fortælles gennem general Löwenhjelms minder.
Hvis I vil være med denne aften i den smukke Rebeccasal, så er det med at melde sig
hurtigt til, da pladserne er yderst begrænsede.
Prisen er 75 kr for medlemmer, 100 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding til Grethe
Olsen inden den 1. april, men husk: Først til mølle – så skynd jer!
Det bliver en smuk aften, og i pausen kan man købe vin eller andre drikkevarer – og
nyde den smukke skov og slotsparken, som omkranser det gamle slot.

Norden Træf i både 2018 og 2019
Som beskrevet tidligere i nyhedsbrevet fra oktober, så skal Frederikssund være
værter for både det kommunale træf og for Nordens medlemstræf i 2019, og vi har
brug for hjælpere og overnatningssteder. Læs Nyhedsbrevene på hjemmesiden.

Med venlig hilsen på hele bestyrelsens vegne
Grethe Olsen, formand
Tlf. 24986767

