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Kjære medlemmer. 
 
 2018 begynner å nærme seg slutten og vi går inn i en forhåpentligvis fin desember måned-
kanskje med litt snø som gir en fin ramme rundt jul og nyttår. 
 
Vi hadde under høsten flere arrangement, eget arrangement og arrangement i samarbeide 
med kirken, ANSA (studentorganisasjonen) og Svensk-Norska föreningen. 
Vi hadde først et arrangement sammen med Svensk-Norska föreningen.  Astrid Burholdt 
holdt et fasinerende foredrag om sin fantastiske reise til Sydpolen der hun i fulgte Roald 
Amundsens spor. 
Tidlig i november hadde vi en sterk kveld i kirken hvor vi viste filmen «22 juli» om hendelsen 
på Utøya. Etter filmen hadde vi samtale sammen med sjømannsprest Margareth Glad og 
Forsvarsattasjè Øystein Limoseth om filmen og refleksjoner om hvordan vi kan være 
forberedt for en sånn hendelse i fremtiden. Vi alle håper at det ikke skal hende igjen. 
 Den 17. november hadde vi vår årlige Rakfiskaften i Odd Fellow sine fine lokaler. En veldig 
trivelig kveld med mye god mat. Som vanlig fisk fra Noraker gård i Valdres, lefse fra Hadeland 
og multekrem på multer fra Østerdalen. 
 
 2019 starter med den tradisjonelle juletrefesten søndag 6. januar i kirken. Hold utkikk på 
nettsiden etter ytterligere detaljer. 
 
Torsdag 14. februar kommer vi å arrangere den årlige skreimiddagen. Vi har igjen vært så 
heldige at vi får lov til å nyte skreien i de vakre lokalene på den norske ambassade.  
Påmelding legges ut/ sendes ut i begynnelsen av januar 2019. 
 



Under mars måned får vi mulighet for en omvisning av ambassadens vakre, nyoppussede 
lokaler. Informasjon og påmelding kommer ut på nettsiden i januar/ februar neste år. 
www.norske-samfund.se 
 
Det kommer også informasjon om matlagningskvelder på nyåret. 
 
 Senere på våren planlegges en tur til Mauritzberg igjen, samt konserter under mai måned. 
17. mai blir det også 2019, både med offisielt program og med middag på Hasselbacken. 
 
Styrelsen takker for dette året, og ser fram imot å se deg på våre arrangement neste år. 
 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. 
 
 
Styrelsen 


