
 

 

Nyhedsbrev Norden september 2020  
Kære alle medlemmer i www.frederikssund.foreningen-norden.dk – her kommer igen et lille nyhedsbrev fra 

os i bestyrelsen. Tidligere nyhedsbreve og andre informationer ligger på hjemmesiden.  

. Vi holdt bestyrelsesmøde i onsdags, den 26/8, og vi forsøgte at få de sidste ideer på plads, så vi ville kunne 

mødes og fejre vores 75 års jubilæum fredag den 18. september, med både sønderjysk kagebord og sang, 

så vi også kunne fejre Genforeningen. 

De  stramme restriktioner, som fortsat skal overholdes på Elværket, gør, at vi  må  flytte dette arrangement 

til en gang i foråret, hvor vi  forhåbentlig kan gennemføre det. Vi ville ellers alle gøre meget for at det 

kunne lykkes nu! 

Et lyspunkt: Vores litteraturgruppe lever i bedste velgående, og den mødes i private hjem.  

Vi holder fast i traditionen, og afholder Skumringsaften mandag den 9. november kl. 18.00.  

Da vi ikke kan være på Elværket (der er et andet arrangement), er vi flyttet hen til Præstegården i 

Frederikssund, hvor vi i samarbejde med Kirken mødes til fællesspisning, og efterfølgende oplæsning af den 

fælles tekst. Vi holder fast i andesteg med det traditionelle tilbehør, samt hjemmebagte æblekager til 

dessert. Vi skriver ud, når vi har fået fastsat prisen, men hold meget gerne øje med næste Nyhedsbrev og 

tilmelding.  

I år er temaet ”Norden i Verden” – og det er præsten Lotte Nysted, som vi læse op for os.  

Det ser vi frem til, så sæt X i kalenderen.  

Bogen, som er udvalgt, er den islandske forfatter Audur Ava Olafsdottir´s kendte bog AR, som hun modtog 

Nordisk Råds Litteraturpris for i 2018. 

Som I sikkert bemærkede ved sidste udsendelse,  er det nu vores bestyrelsesmedlem Ingerlise Larsen, som 

har påtaget sig arbejdet med at udsende vores nyhedsbrev. Det er en stor hjælp, som vi meget glade for. 

Og vi får stadig nye medlemmer 

Mange venlige hilsner fra os alle i bestyrelsen 

Grethe Olsen, formand, tlf.  24986767 og grols14@gmail.com  
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