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Da bestyrelsen trådte sammen første gang efter generalforsamlingen sidste år var det 
efter et meget stille år. Vi havde mistet formand og kasserer, og der havde været en stor 
medlemstilbagegang, mest af naturlige årsager. Bestyrelsen bestod nu af 5 medlemmer og
vi havde fået mandat til at finde 2 mere, så vi kom op på 7. Men selv om vi har ledt med 
både lys og lygte, er det indtil nu ikke lykkedes at finde de 2, der manglede, og sidst på 
året viste det sig, at vi reelt kun var 4. Til møderne har vi højst været 3, og et par gange 
har Vagn og jeg måttet klare det alene. Heldigvis havde vi Jette i køkkenet til at lave kaffen
- og tak for det! Vi har derfor været aktive her op til generalforsamlingen og har ledt efter 
nye kandidater til bestyrelsen, men vi har endnu ikke fundet nogen, der havde tid og lyst. 
Så vi har nok spurgt de forkerte. Lidt senere skal vi have valg, og mon der ikke blandt jer 
sidder en og anden, der kunne have lyst. 

Vi var enige om, at hvis vi skulle vende medlemstilbagegangen, skulle vi være mere 
synlige i det offentlige rum. Hjemmesiden skulle have et løft, og da Ole er ekspert på 
området påtog han sig opgaven. Der har været stor interesse, hvilket vi kan se af de 
mange daglige besøg på siden. En del har også brugt muligheden for at tilmelde sig til 
gæstebud og udflugt på hjemmesiden, og Ole har sørget for at man har fået en automatisk
kvittering. Jeg håber de fleste af jer har været inde og kigge på den. Hjemmesiden vil 
løbende blive udviklet, så hvis I har gode idéer skal I blot skrive til Ole eller mig. 

Der har været plakater oppe flere steder, bl.a. på Biblioteket og Turistkontoret, ligesom der
har været foromtaler i lokalpressen.

På de første møder havde vi mange idéer for nyskabelser oppe at vende, men vi måtte 
også tage i betragtning, hvad vi magtede. Vi besluttede, at medlemsmøder med foredrag, 
som vi kendte dem fortsat skulle være hjørnestenen i aktiviteterne, men at vi også skulle 
på udflugter og gerne rejser. Vi delte opgaverne mellem os, men det medførte desværre, 
at julemødet og turen til det grønlandske hus ikke blev til noget. 

Men nu til det der blev gennemført: Vi lagde ud den 9. september med en velbesøgt 
kirkekoncert i Sct. Mikkels kirke, hvor mezzosopran Pia Heise sang nordiske sange 
akkompagneret af sin mand Poul Heise på klaver. Der var 70, der overværede koncerten, 
og vi benyttede lejligheden til at reklamere for foreningen ved at dele foldere ud ved 
indgangen. Den 7. oktober havde vi besøg af arkæolog, mag.art. Anne Hedeager Krag, 
der fortalte om vikingernes rejser og bosættelser mod øst ad de russiske floder til 
Sortehavet og det Kaspiske hav. Den 9. november havde vi i samarbejde med biblioteket 
arrangeret skumringstime, hvor skuespilleren Michael Moritzen læste op af Runebergs digt
Fændrik Stål og Benny Andersens Skandinavisk förstås. Efter kaffen sang og spillede 
Anna Boel sammen med sin datter for de 60, der den aften havde fundet vej til biblioteket. 
Den 13. januar havde vi besøg af Margaret Skovsen, der fortalte og viste billeder om 
vikingerne på Gotland og Gotlands historie. Visby på Gotland, der også har en dansk 
forhistorie, er en af det gamle Slagelses venskabsbyer, så for nogle var det et gensyn med
et interessant og smukt område. Foredragsrækken sluttede med et foredrag om det 
moderne Island. Vi havde besøg af tidligere direktør for Nordens Hus i Reykjavik, K. 
Torben Rasmussen, der i dag driver et rejsebureau med speciale i rejser i Norden. Også 
det møde var velbesøgt. 



Og så lidt om fremtiden:
Landsforeningen havde gerne set at temaet i år havde været klimaforandringer i anledning
af Cop15 i København. Alle taler om vejret, som Storm P sagde, men ingen gør noget ved 
det. Det gjorde vi heller ikke, men, som I sikkert har bemærket, har vi i denne sæson i 
stedet holdt os til temaet vikinger. Det slutter vi af med et besøg i vikingemuseet Foteviken
syd for Malmø den 18. maj. Det er et meget spændende sted, hvor vi som besøgende får 
et levende indtryk af vore forfædres dagligliv i vikingetiden. Alt er genskabt i 
overensstemmelse med den nyeste forskning på området. Det er et laboratorium, hvor alt 
vedrørende vikingetiden kan afprøves. Efter besøget kører vi ind til Malmö, hvor vi spiser 
frokost og besøger Malmö Konsthall. Der er indtil videre tilmeldt 20, men der er stadig 
plads i bussen. Hvis der er nogle, der har fået lyst til at tage med, er tilmeldingsfristen 
forlænget til 1. april. Jeg har tilmeldingsblanketter her, eller I kan ringe eller allerbedst: 
Tilmeld jer på hjemmesiden.

Vi har forsøgt noget nyt til dette års generalforsamling ved at begynde med fællesspisning.
Det store fremmøde tyder på at idéen har været god. Er det noget, vi skal gøre til en 
tradition, vil vi gerne vide det.

I begyndelsen nævnte jeg den store medlemstilbagegang. Den ser heldigvis nu ud til at 
være stoppet og vendt til en medlemsfremgang. Jeg byder alle nye medlemmer 
velkommen i Foreningen NORDEN, og håber vi vil få nogle gode oplevelser sammen. 

I sidste uge var jeg sammen med Benny Estrin fra lokalafdelingen i Korsør til møde med 
kommunaldirektøren og borgmestersekretæren på rådhuset vedr. det fremtidige 
venskabsbysamarbejde. Det var et rigtig godt møde, hvor vi fik at vide, at der er politisk 
vilje til at støtte vores forening med et større pengebeløb, der bl.a. kan bruges til at besøge
vore venskabsbyer, der lige nu er Kragerø i Norge og Motala i Sverige. Man ser gerne, at 
vi selv administrerer pengene. Det er nye toner fra Kommunen, så vi venter spændt på nyt
efter næste økonomiudvalgsmøde.

Jeg vil slutte med at røbe at styrelsen har besluttet, at det overordnede tema for næste år 
er Norden i globaliseringen, globaliseringen i Norden. En ny styrelse kan selvfølgelig 
arbejde ud fra et andet tema, men vi synes, der ligger mange spændende muligheder i det
tema. 

Til allersidst vil jeg håbe at vi i aften kan slutte med at have en fuldtallig styrelse. Det vil 
ikke kræve så meget af den enkelte, hvis vi er mange nok. 

Den 23.3.10 Steen Ludvigsen, formand.


