Nyhetsbrev Høsten 2020

Kjære medlemmer!
Året 2020 fortsetter helt dominert av COVID 19, noe vi kommer å merke resten av dette året og
sikkert også under 2021.
For oss kommer dette å påvirke alle evenemang, store som små, som vi vanligvis arrangerer.
Rakfiskmiddagen, planlagt til lørdag den 14 november, har vi derfor desverre betemt å avlyse.
En gledelig nyhet er derimot, at vi har nu fått bekreftet fra ambassadør Syse at skreimiddagen på
ambassaden er prelimimnärt boket til den 18. februar 2021. Avhengig av rekomendasjonene fra FHM
kan det med stor sansynlighet bli aktuellt med er begrenset antall gjester, for eksempel 50 – 70
personer.
Vi kommer med ny informasjon under november/desember.

Omvisning på Den Norske Ambassaden
For 1,5 år siden fikk vi en veldig flott omvisning på den elegante ambassaden i Stockholm med vår
ambassadør Syse som en eksellent guide. Det har kommet ønskemål fra våre medlemmer om en ny
omvisning, og ambassadør Syse har bekreftet at vi er velkommen å gjennomføre det igjen, men det
får blir på våren/forsommeren 2021. Mer informasjon kommer senere.

På tale om mat: Vi har tidligere pratet litt om å skape en matgruppe i samfundet.

Våre tanker er følgende:
En matkveld for max 8- 10 personer annenhver/ hver 3. måned, hvor vi har norskt tema på menyen,
og alle er delaktige i matlagningen (med en expert/ kokk som rådgiver). Denne måltid kommer
efterpå å avnytes i felleskap. Dette til en selvkostnadspris.
Finnes det et interesse for dette? Mail oss gjerne dine tanker og ikke minst interesse for dette.
Det som ikke ble noe av….
Det ble desverre ingen 17 mai fering i år , ej heller noen 125 års jubileumsfest. Den senere kommer
vi forhåpentlig kunne arrangere på høsten 2021. Vi kommer å fortsette i den ånd vi hadde tidligere i
år, dvs en riktig fest kveld, som kansje inkluderer en innbydelse til Konge- eller kronprinspar fra
Norge og Sverige.
Våre pubkvelder har desverre også ligget på is på grunn av rådende omstendigheter, men vi håper at
vi kan ta det opp igjen om vi finner en lemplig restaurang. Vi tenker gjøre et forsøk i begynnelsen av
november. Se efter oppdatering på facebook eller hjemmesiden.
Det Nye Styret i DNS.
Styret i DNS har fått inn nytt og friskt blod som har nye ideer, og vi håper at vi kan komme tilbake
under høsten med forslag om kulturelle evenemang som forhåpentlig kan gjennomføres 2021.
I juni kunne vi gjennomføre årsmøtet via et webbasert møte Referatet fra dette møtet ligger nu på
hjemmesiden. Referatet er bara for medlemmer, og det kreves derfor at dere logger dere inn for å
lese dette. Har dere problemer med innloggningen , så ta kontakt med oss i styret.
Under årsmøtet så hade vi et forslag på et nytt æresmedlem, som ble vedtatt.
Vi er derfor veldig glade og stolte av å presentere vårt nye æresmedlem; Tove C Jensen.
Tove har vært medlem i vår forening under mange desennier, og har alltid bidratt til foreningens ve
og vell under alle disse år. I tillegg har Tove hatt en viktig rolle i vårt største arrangement under året;
17 mai. Vi gratulerer Tove som nytt æresmedlem.
Styret kommer å markere dette, så snart det kan gjennomføres på en sikker måte.
Mvh Styret i DNS

