Nyhedsbrev Maj 2021

Kære medlemmer.
Endelig lysner det for enden af corona-tunellen.
Nu kan vi begynde at af afholde arrangementer igen. Selvfølgelig med de restriktioner og
anbefalinger der kommer fra myndighederne.
I maj er der 3 arrangementer:
Tirsdag d. 4. maj kl 18.00, Besættelsestiden mindes
Traditionen tro markeres 4. maj, som både er en national og lokal mindedag med
blomsternedlæggelse ved mindestenene i Nørregade og på Nyvej. Vi samles kl. 18.00 ved
mindestenen i Nørregade og fortsætter derefter til Nyvej.
Onsdag d. 12. maj kl 19.00 i Gjethuset, foredrag ved journalist Tim Panduro.
De asociale - Danmarks glemte kz-fanger
Vi og Gjethus-personalet glæder os til at lukke dørene op, og få gang i foreningen og huset
igen. Vores arrangement bliver holdt efter alle myndighedernes retningslinjer, så husk test og
mundbind.
Der er som bekendt testcenter i Gjethusets sydfløj, så man kan lægge vejen der forbi.
Der kan som sædvanligt købes kaffe, og der er gratis adgang.
Der er også gratis adgang for ikke-medlem.
Onsdag d. 26. maj kl 18.00
Aftenarrangement på Jægerspris Slot
Turen går over på den anden side af fjorden til Jægerspris slot.
Her får vi en guidet tur rundt på slottet, hvor kong Frederik d. VII og grevinde Danner
tilbragte megen tid. Vi får en rundvisning i lokalerne, hvor de færdedes.
Efter grevindens død blev der efter hendes ønske oprettet en stiftelse til gavn for fattige og
efterladte piger. Stiftelsen eksisterer stadig.
Da det ikke er muligt at tilkøbe kaffe efter rundvisning, medbringer vi selv kaffe og kage.
Turen koster 175,00 kr., der dækker både entre, omvisning og kaffe efter rundvisning.
Selvkørsel.
Tilmelding til mail@frvhistorie.dk
Jeg vil også nævne et arrangement, som foreningen dog ikke har nogen andel i.
Der er bygget en ny kopi af V3 kampvognen, og den skal præsenteres Onsdag d. 5. maj kl
8.00 ved Strandvejen ved Stålværket.
Nedenstående link er til en artikel i Halsnæs Avis.
https://sn.dk/Halsnaes/Kampvogn-Den-nye-V3-koerer-5-maj/artikel/1430720
Kig ind på foreningens hjemmeside www.frvhistorie.dk
Generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i april, er udsat til onsdag d. 1.
september.
Vel mødt.

Med venlig hilsen Gunnar Gade Midtiby, formand
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