Program for 2014/15 for Foreningen NORDEN i Jammerbugten
To 23.10.14 Færøerne på kryds og tværs. Linda og John Esbech fortæller
og viser smukke naturbilleder fra en tur til Færøerne i 2013. De besøgte
mange af øerne, bl.a. Fugloy, Mykines og Suduroy og oplevede en
festgudstjeneste i Christianskirken i Klaksvig, hvor Skovgaards berømte
altermaleri ”Den store nadver” blev genindviet.
Ma 10.11.14 Skumringstid i år på Brovst Bibliotek med Per Iversen, som
læser op fra årets emne,”Trolde i Norden”, hvor der over hele Norden og
Baltikum vil blive læst de samme tekster op. Årets tekst er fra den svenske
roman ”Stallo” af Stefan Spjut, som foregår i Kiruna og omegn. Vi mødes igen
til denne hyggelige tradition, synger sammen og nyder kaffen med
hjemmebag, som denne aften kun koster 25 kr. for både medlemmer og ikkemedlemmer.
Fre 12.12.14 Julefrokost med lækker mad, fællessang, musik og
underholdning. (I får brev ud med tid, sted, pris, tilmeldingsmulighed og menu
når tiden nærmer sig)
To 22.01.15 Til fods over Hardangervidda. Bjarne Thorndal, Østervrå
beretter og viser film fra vandreture i Norges fjelde. Han har sammen med sin
kone så godt som hvert år igennem 40 år vandret i Norge. Filmen vil nogle
steder være underlagt nogle af de mest kendte norske musikstykker. I
sommeren 2014 havde de deres to børnebørn på 10 og 12 med på
fjeldvandring, hvor de bl.a. besteg Gaustatoppen.
On 25.2.15 Vi synger med Herold. Vi gentager sidste sæsons festlige
sangaften med Johan Herold fra Åbyhøj, som også denne gang sidder ved
klaveret og spiller til fællessangene fra Højskolesangbogen. Vi får besøg af
medlemmer fra Hanbokoret og Herold vil fortælle om
Bemærk venligst, at denne sangaften foregår på Skovsgård Hotel!
To 26.03.15 Generalforsamling med efterfølgende Amerikansk Lotteri og
rejsebilleder v. Lissy og Henry Larsen. (Gratis kaffe med brød)
OBS! Alle arrangementer holdes kl. 19.30 på Brovst Kommunekontor (i den
tidligere byrådssal) med mindre andet er nævnt.
Entré og kaffe med hjemmebag: 30 kr for medlemmer, 40 kr for ikkemedlemmer. ALLE ER VELKOMNE!
V.h. og på gensyn!
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