Vi gläder oss till att kunna bjuda in till höstens första programkväll:

«Erotiske eventyr og songstoff frå Noreg og Sverige»
Torsdag 14 oktober kl 19 samlas vi i Foreningen Nordens vackra hus,
Abbediengen hovedgård, Harbitzalléen 24 på Skøyen. Vägbeskrivning.
Vi startar kvällen med årsmöte och erotiska folkäventyr. Därefter blir det servering, vin
och prat. Vi tror och hoppas att det kan bli en spännande kväll.
Årsmötet ska behandla årsberättelse, räkenskap och budget, samt välja
styrelsemedlemmar, fastsätta medlemsavgift och behandla ev. inkomna förslag.
Ärendehandlngar skickar vi ut 14 dagar innan mötet.
Kvällens föreläsare, Jarnfrid Kjök, kommer från Lom i Gudbrandsdalen där hon växte
upp i en rik folkmusikmiljö. Hon har publicerat flera böcker och artiklar om lokalhistoria
och folkmusik. Hon ska berätta om erotisk folkdiktning i Norge och Sverige. Vi kommer få
exempel på norska och svenska varianter av samma visor och berättelser och exempel
på material som är specifikt norskt eller svenskt. Föredrag på ca. 30 minuter.
Vi har beställt fingermat från Kajsas catering. Kajsa Nylander kommer själv vara på plats
och berätta lite om hur hon startat och utvecklat sitt företag som har blivit en succé. För
Kajsa är matlagning både en passion och ett yrke. Läs mer på www.Kajsas.no.
En sådan kväll tyckte vi att det passar med ett glas vin. Vi serverar Sauvion Cremant de
Loire Brut, men har naturligtvis också alkoholfria alternativ.
Vi avslutar med kaffe och choklad. Vi kommer också att lotta ut en bok av Jarnfrid
Kjök,”Syndige folkeeventyr” en eventyrbok med absurde og hysteriske eventyr som
harselerer med alt og alle.
Allt detta för bara 200 kr per person.
Det är ett begränsat deltagarantal. Anmäl dig senast 8 oktober till
post@norsksvenskforening.com och betala in deltagaravgiften 200 kr på Vipps till
546581 eller till konto 6001.05.37102.
Om det är något du undrar över, ta kontakt med Anne Grethe, 97 68 92 48.
Ta gärna med vänner till arrangemanget! Alla som anmäler sig som nya medlemmar
hösten 2021 deltar i utlottningen av en middag för två personer på Voksenåsen. Kom
också ihåg att alla medlemmar får rabatt på Voksenåsen.
Föreningen fyller 75 år 2021. Det ska vi fira med festmiddag på Voksenåsen 11
november. Vi återkommer med mer information, men notera gärna dagen redan nu.
Bästa hälsningar,

Eva Jakobson Vaagland, Björn Lindahl, Anne Grethe Nilsen, Elisabeth Solem, Kristina
Arntyr, Karl Einar Ellingsen, Mette Spendrup och Per Ritzler

