
 

Nyhedsbrev februar 2019 fra www.frederikssund.foreningen-
norden.dk 

Vi er nu gået ind i det år, hvor www.foreningen-norden.dk fejrer sit 100 års jubilæum – læs mere 
her!  

Med dette nyhedsbrev, følger også indkaldelse til den årlige generalforsamling i vores forening, og 
vi håber at se mange af jer. Så meld jer endelig til.  

Efter generalforsamlingen, og efter kaffe og kage (30kr), vil formanden fra Egedal Foreningen 
Norden, Jørgen Storm, holde foredrag og vise billeder fra Island. www.egedal.foreningen-
norden.dk Glæd jer!  

Af hensyn til antallet af kager, må I meget gerne give besked til mig, om I deltager! Tlf. 24986767 – 
Grethe. 

For øvrigt, så er vi alle velkomne til at møde op til de enkelte lokalafdelingers aktiviteter, så læs 
gerne hvad det sker i Egedal.  

Frederikssund Kommune skal i dette år være værter for ”Det kommunale Venskabsbytræf” – som 
kommunernes embedsfolk og eventuelle politikere deltager i. Også repræsentanter fra Norden 
foreningerne i vores venskabsbyer er inviteret og vil deltage i temaet: ”Hvordan og hvor meget er 
kommunernes aktiviteter bygget op omkring de frivillige foreningers støtte”? Netop nu, er man 
ved at finde det bedste tidspunkt – det er ikke enkelt at få de mange deltageres kalendere til at 
spille sammen!  

Det ser ud til, at det lander i begyndelsen af september. I hører nærmere! Til næste år, 2020, er 
det medlemstræffet, som skal arrangeres.  

I bestyrelsen har vi talt om, at vi er mange, som trives godt ved at synge sammen. Derfor inviterer 
vi til en ”syngsammenaften” formentlig tirsdag den 7. maj fra klokken 18.00 på Elværket, hvor vi 
begynder med fælles spisning, til en rimelig pris. Derefter bliver guidet ind i sangens verden af 
Gunhild Brethvad, som tidligere har haft godt fat i vore sangstemmer. 

Et af de helt store arrangementer i forbindelse med 100 års jubilæet er: 1.000.000 synger nordisk: 
”Syng Norden sammen” den 7. september 2019.  
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Her vil vi, fra bestyrelsens side, forsøge at samle så mange kor som muligt fra vores kommune – og 
gerne alle andre, som vil synge med – og det bliver Gunhild Brethvad, som tovholder. I hører 
nærmere.  

Den nordiske læsekreds, som Elsebeth Hutters står for, fungerer rigtigt godt og der læses nordisk 
litteratur til stor glæde for alle deltagere. Her er listen over de bøger, som læses: 

”Indigo” af Vita Andersen 

”De urolige” af Linn Ullmann 

”I hvert øjeblik er vi stadig i live” af Tom Malmquist 

”Erindring om kærligheden” af Kirsten Thorup 

”Hvor der er fugle” af Maren Uthaug 

 

Som sædvanlig vil vi også fejre ”Skumringsaften” – I år bliver det den 11. november i Elværket og 
igen med andesteg/+tilbehør.   

Kom gerne og hør mere om Norden i Frederikssund, vi ser frem til at mødes med jer!  

 

På bestyrelsens vegne  

Grethe Olsen 24986767  

Formand for www.frederikssund.foreningen-norden.dk  
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