
 
 
 
 
 

               
 

 
 
 

 
 

Hornbæk Sognegård   



 
Kære medlemmer og venner af For. NORDEN 
 
Efter en længere pause i aktiviteterne p.gr.a. corona-nedlukningen, er vi atter klar.  
Forårets aktiviteter sluttede jo den 27. februar med det udsatte foredrag med 
professor Hans Kjeldsen, der fortalte om ”Nordlys og Midnatssol”. 
Den planlagte generalforsamling i marts blev aflyst, men nu er vi altså klar igen og 
starter med den årlige generalforsamling. 
I henhold til vedtægterne skal jeg derfor indkalde til generalforsamling: 
 

 
Dato:  torsdag  den 29. september 2020 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 
 

Generalforsamling 
 

Foreningens årlige generalforsamling foregår i år i Hornbæk sognegård.                                
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
 

På valg til bestyrelsen er: Kirsten Hvass  og Bjarne Dalum (ingen modtager genvalg) 
Kandidatforslag er derfor særdeles påkrævet. 
Kun medlemmer har stemmeret. 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt godt til ganen  
 
p.b.v 
 
Bjarne Dalum 
 
 

 
 
 



 
Det ”gamle” bestyrelse har været i arbejdstøjet og kan præsentere 2 arrangementer 
i efteråret: 
 

 
”Skumringstime”:   Mandag d. 09. november kl. 16.00                                               
Mandag i uge 46 giver vi den gamle nordiske fortælletradition nyt liv med 
arrangementet “Skumringstimen”. 
Traditionen tro afholdes ”Skumringstimen” over hele Norden netop denne dag.                                  
På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles 
tusindvis af tilhørere i skumringstimen for at lytte til en nordisk fortælling.                    
I Randers mødes vi kl. 16 i Kulturcaféen på 1. sal i Kulturhuset.                              
Årets roman er islandske “Ar” af prisbelønnede Auður Ava Ólafsdóttir.                       
En følsom beretning om Jonas Ebeneser, som på trods at sin faste beslutning om 
selvmord, langsomt vender tilbage til livet.                                                                           
I romanen spiller en boremaskine en vigtig rolle, da den bliver Jonas Ebenesers 
hjælper tilbage fra mørke til lys. 
Oplæsning ved lektor Keld Sørensen og musikalsk underholdning ved Sven Foged og 
Ejnar Gaardmand.  
Fri entré  
Forfriskninger kan købes i cafeen. 
Arrangeres i samarbejde med Biblioteket. 

 
Dato: Tirsdag den 24. november 2020 - kl. 19.00 
Sted:  Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle LandCruiser - og skiber 
den over Atlanten til Nordamerika… 
Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen Alaska - mod nordvest… 
I 180 dage bliver LandCruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 kilometer 
nordamerikanske veje… 
Foredraget er ikke blot en palet af flot natur og spændende mennesker – men også 
en varm fortælling om, at eventyret lever videre i livets efterår.                                
Læs mere på  www.familiepaafarten.dk 
Anne Grethe og Helge kommer til Sognegården og fortæller om deres store tur - til 
900 billeder underbygget af musik. 
Fri entre 
Arrangeres af For. NORDEN i samarbejde med menighedsrådene i de fem sogne 
Pris for kaffe/te og kage:  20,00 kr. 

 
Forårsprogrammet kommer senere, når den nye bestyrelse har konstitueret sig og 
kommet i gang med arbejdet.  
 
 



 
 
 
 
Den ”afgående” bestyrelse: 
 

 

  Bestyrelsen 2019/20: 
 
 

                              Formand: 
  Bjarne Dalum, Helstrup 

   tlf. 4082 3133   

  dalum8920@gmail.com 
 

   
 

    Næstformand: 
    Kirsten Hvas, Tånum 

  tlf. 2396 1226     

  kirstenhvass@gmail.com 
 
            

                                             Sekretær:  
  Linda Drotten, Randers 

   tlf. 8641 9293                    
 linda.drotten@mail.dk 

 
 
  Kasserer: 
 Hanne Maja Christiansen,   
 Randers 

 tlf.5189 5098      

 hanne.maja@icloud.com 

 
 
                                                      Bestyrelsesmedlem:   
    Karen Lagoni, Stevnstrup 

 tlf. 2214 1816   

 karenlagoni54@gmail.com 
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