Arrangementer - 1. halvår 2022

På grund af den stærke vækst i antal tilfælde af Corona har vi skubbet besøget hos DAVA Food
samt billedforedraget om Islændinge og Island til de nedenfor nævnte datoer i april og juni.

Mere tekst om de fire arrangementer findes på web-udgaven af Kulturfjorden og på:
https://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-2240139

Heftig og begejstret. Søndag den 27. februar kl. 13.30 i Hadsund Bio.
Vi får vist den verdensberømte film om mandskoret fra fiskerbyen Berlevåg ved ishavet i det
nordligste Norge. Filmen fra 2001 er hædret med adskillige filmpriser. Efter filmen serveres kaffe og
kage i Hadsund Kulturcenter. Eftermiddagen arrangeres i samarbejde mellem ÆldreSagen i Hadsund
og Foreningen Norden Mariagerfjord. Film + kaffebord koster 100,- kr. Ingen tilmelding. Mød blot
op til en god eftermiddag.
Islændinge og Island. Tirsdag den 19. april kl. 19.00 i Hobro Medborgerhus.
Troels Jensen, Hadsund, fortæller om Islændinge og Island, som fascinerer ham meget. Hans fortælling er baseret på jurastudier på Universitetet i Reykjavik et semester i 2015 samt tre ugers rundrejse
i hele Island i 2002. (Samme arrangement som i Hadsund 19. oktober 2021, der efterfølgende blev
omtalt i Viden om Norden nr. 8-2021 den 1. november).
Tilmeld venligst til Lisbeth Roth på 53 80 34 78 eller <lisbeth@roth-hadsund.dk> - senest 18. april.
Entré: 50 kr for ikke-medlemmer. Gratis for medlemmer.

Film, fotos og fortælling om Grønland. Onsdag den 18. maj kl. 19.00
i Hadsund Kulturcenter, Kirkegade, Hadsund. Steen Madsen, Hadsund, fortæller og viser film og
billeder fra de næsten 19 år, han arbejdede i Grønland blandt andet som købmand. Han fortæller
bredt om Grønlands historie, sagn og myter samt egne oplevelser – især fra det sydligste Grønland.
Steen Madsen er kendt for sine film, fotos og meget kyndige beretninger om Hadsunds historie.
Tilmeld venligst til Lisbeth Roth på 53 80 34 78 eller <lisbeth@roth-hadsund.dk> - senest 16. maj.
Entré: 45 kr for medlemmer, 90 kr for ikke-medlemmer. inkl. kaffe og kage.

Størst i æg i Norden. Torsdag den 2. juni kl. 16.00 hos DAVA Foods, Fabriksvej 6, Hadsund.
Adm. direktør Ivan Noes, DAVA Foods, fortæller, hvordan det er at drive 9 ægpakkerier og -fabrikker i
Norden med 300 medarbejdere, 6 sprog, 4 forskellige valutaer og 28 mio. forbrugere. For 40 år siden var
virksomheden et lokalt hønseri. Nu er DAVA Foods koncernen, der er markedsleder i Norden.
DAVA Foods – tidligere Hedegaard Food ejes af grovvareselskaberne Danish Agro og Vestjyllands Andel.
Se mere https://www.dava.dk/.
Tilmeld venligst til Lisbeth Roth på 53 80 34 78 eller <lisbeth@roth-hadsund.dk> - senest 31 maj.

Senere indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Norden Mariagerfjord i marts.
Måske arrangerer vi en rejse til Sverige, som rtidligere nævnt.

Foreningen Norden Mariagerfjord 17. januar 2022.

