
 
 

Norsk-svensk forening fyller 75 år 
Festkväll på Voksenåsen, torsdag 11 november 2021 kl. 18 – 19 

Programmet är gratis och öppet för alla 
  
Norsk-svensk forening bildades 1946. I år firar vi 75-årsjubileum. Det är en ålder det står respekt av och det ska 
vi fira med program, mingel, middag, sång och trevlig samvaro på Voksenåsen.  
Programmet är i två delar, där den första är öppen för alla och gratis. Middagen är för medlemmar i föreningen 
och inbjudna gäster.  
 
Den första delen börjar 18.00. De som skall delta på middagen sätter sig till bords ca 19.30. 
Vi vill inte avslöja alla detaljer, men kvällen bjuder bland annat på: 
 

• Taube och andra sånger på norska och svenska med Lars Klevstrand 
• Reflektioner kring norsk-svenska nyhetshändelser med tre profilerade norsk-svenska journalister; 
Madeleine Cederström, Björn Lindahl och Per Ritzler 
• Hälsning från viktiga samarbetspartner 
• Kerstin Rådetorp kommer att vara på plats med minnesboken Vänskap över gränsen från 1940 till 
våra dagar. Den delas ut gratis till alla medlemmar. 

  
Har du minnen från föreningens 75-åriga historia? Kontakta oss gärna och dela minnen och berättelser. Skicka 
ett e-postmeddelande till post@norsksvenskforening.com eller ring Eva på 93039312, eller Anne Grethe på 976 
89 248 
  
  
Det är också möjligt att delta på middagen. Pris: 750 kr för en trerätters middag med vinpaket, 650 kr med 
alkoholfria alternativ. Anmälan senast 5 november till post@norsksvenskforening.com Betala på Vipps till 
nummer: 546581, eller betala till vårt kontonummer: 6001.05.37102. Kom ihåg att märka inbetalningen med 
namn. 
  
Efter en trevlig kväll kan det vara en bra idé att övernatta på Voksenåsen. Enkelrum med frukost kostar 880 
NOK / dubbelrum 1 190 NOK. Rum kan bokas genom att ringa direkt till Voksenåsen, tel. 22 81 15 00 – kom 
ihåg att säga att du är medlem i Norsk-svenska föreningen och därmed kan få medlemspris. 
  
Vi har ett begränsat antal platser till denna festkväll. Först till kvarn... 
  
Välkommen till Voksenåsen 11 november. 
 
Önskar styrelsen,   
                                           
Eva Jakobson Vaagland, Björn Lindahl, Anne Grethe Nilsen, Claes Arvidsson   
Kristina Arntyr, Karl Einar Ellingsen, Mette Spendrup och Per Ritzler 
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