
 

Hei! 

 

Det stunder mot jul og trivelige høytider, og vi tar tilfelle å holde deg oppdatert om 

noen av våre arrangemang i tiden som har gått og det som er i anmarsj. 
  

 Omvisning i Stadshuset med vår egen Astrid Hallenstvedt. Vi fikk ta del av 

en interessant bygg og arkitekthistorie om selve huset og vakre rom. Det 

hele ble avsluttet med en trivelig seanse på en av de nærliggende 

restauranter. 

 Den årlige rakfisk middagen gikk av stabelen lørdag den 18 november i Odd 

Fellow´s lokaler. Vi var ca 50 personer som fikk nyte en aldeles perfekt 

rakfisk med ditto tilbehør. Ekstra hyggelig var det at vi hadde noen «første 

gangs smakere» som fant delikatessen velsmakende. 

 Afterwork på Akkurat har fortsatt den første torsdagen i måneden, og gledelig 

ser vi nye ansikter dukke opp på disse kveldene. 

 Høstkonserten på Waldemarsudde gikk av stabelen den 29 november. Vi fikk 

lytte til flott musikk av Rondo kvartetten fra det norske Barratt Due Musikk 

institutt. 

Kommende arrangement: 

 Årets juletrefest i den norske kirke arrangeres søndag den 7. januar. 

Påmelding ved betaling til bankgiro 5709-0219 eller swish 1235681721. 

Voksne kr 100, barn kr. 50 , och familie max kr 300( dvs fler enn 2 voksne og 

2 barn) 

  2018´s Skreimiddag kommer å gå av stabelen torsdag den 15 februar 2018. 

Også dette år så åpner den norske ambassaden sitt festlokale for denne 



 

tradisjonsrike middagen. Hold utkikk etter påmelding via hjemmesiden og 

separat innbydelse. 
 

Vi holder på med å oppdatere vår hjemmeside som kommer gå «live» i begynnelsen 

av 2018. Der kommer det bli lettere å finne aktuell informasjon, linker til evenement 

samt annen nyttig informasjon. Følg oss gjerne på Facebook, om du ikke allerede 

gjør det! 

 

Styret vil gjerne også påminne om medlemsavgiften for 2017, det er fortsatt 

medlemmersom ikke har betalt avgiften. Kontakt oss gjerne om din medlemsstatus. 

Bankgiro 5709-0219 

Swish: 1235681721 

 

Vi vil også ta anledningen å takke for et godt gjennomført 2017; ønsker alle våre 

medlemmer en God Jul og Godt nytt år, og ser fram imot ett spennende 2018 med 

mange flotte arrangement. 

 

Med vennlig hilsen   

Det Norske Samfund 
 

  

  

 


