
Foreningen NORDEN, Hadsund afdelingen
Arrangementer  - juni - december 2021 

Den ordinære generalforsamling. Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 på Hadsund Kulturcenter. 
Indkaldelse og dagsorden sendt til medlemmer 21. maj.

Norden globalt set - og foreningen. Tirsdag den 24. august kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter, Salen.
Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen NORDEN, fortæller om værdien af en fælles indsats
fra landene i vores del af verden og om, at foreningens virke er afgørende for vores fælles fremtid.
De nordiske lande svarer tilsammen til 7. største land i verden og den 11. stærkeste økonomi.

Udvandringen til Amerika 1850 – 1930. Tirsdag den 7. september kl. 18.00 i Museum Rebild.
Godt 300.000 danskere og over 2 mio. skandinaver udvandrede til Amerika 1850 – 1930. Alm. men-
nesker søgte et bedre liv. Fortællinger om udvandrere og deres liv i Amerika. Foredrag + guidet tur i
Udvandrermuseet og underholdning ved museets spillemænd.
Der er lagt op til, at vi kan mødes kl. 17.00 i bakkerne til orientering om Rebild-fester mm + en
sandwich. Mere herom senere.

Dyr og natur i Mellemsverige. Torsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Hobro Medborgerhus. 
Hans Flou, Hadsund, fortæller og viser video om natur og dyr i Dalarne og Värmland i 
Mellemsverige. Hans Flou er især kendt for sine film fra Vildmosen og områdets herregårde, som
han fortæller meget inspirerende og levende om.

Islændinge og Island. Tirsdag den 19. oktober kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.
Troels Jensen, Hadsund, fortæller om islændinge og Island, som fascinerer ham meget. Hans fortæl-
ling er baseret på jurastudier på Universitetet i Reykjavik et semester i 2015 samt tre ugers rundrejse
i hele Island i 2002.

Skumringstime. Mandag den 15. november kl. 19.00 i Hadsund KulturCenter.

De nævnte arrangementer – bortset fra generalforsamlingen og Skumringstime – er omtalt på: 
https://www.kulturfjorden.dk

Og billetter kan hentes / købes på: 
https://www.himmerlandsbilletten.dk

Vi satser på, at få et arrangement mere på programmet inden jul. Mere herom inden midten af juni.


