Beretning for 2016
2016 blev igen et år med fuldt program. Fem foredrag, en udflugt og en rejse foruden et fortsat
godt samarbejde med Biblioteket omkring vores Skumringsaften. Jeg vil kort gennemgå de enkelte
arrangementer.
Årets første foredrag den 10. januar havde overskriften: Den store nordiske udvandring til Amerika
i 1800-tallet. Henning Bender kom fra Bornholm og fortalte levende med mange illustrationer.
Foredraget, som var arrangeret i samarbejde med Korsør-Skælskør Lokalafdeling, fandt sted på
Fæstningen i Korsør.
Foredraget den 9. februar på Slagelse Bibliotek havde overskriften: Slagelse under besættelsen.
Carsten Egø Nielsen fortalte levende, illustreret med mange fotografier fra en urolig tid.
15. marts afholdt vi Nordisk Gæstebud med efterfølgende generalforsamling her på Liselund.
10. maj gik årets udflugt til Vordingborg Borgcenter, hvor vi hver især blev udstyret med en tablet,
hvorefter vi kunne gå på opdagelse i det nye spændende og meget moderne museum. Efter al for
kort tid kørte vi til Rønnebæksholm, hvor en lækker frokostbuffet ventede. Derefter fik vi en
rundvisning, hvor vi først så udstillingen inde og derefter flere historier udenfor. Den 25. oktober
1851, ni måneder efter sin første kones død, blev Grundtvig gift med Marie Toft, der havde
overtaget Rønnebæksholm efter sin afdøde mand. Det var et lykkeligt ægteskab, hvor Grundtvigs
lyriske åre sprudlede. Han skrev flere salmer og digte til hende, og hun lod bygge en pavillon til
Grundtvig i parken, som han døbte Venligheden. Der er et billede af Venligheden på det seneste
sæsonprogram.
Årets rejse skulle oprindeligt gå til Færøerne. Irving Norqvist fra Lokalafdelingen i Hässleholm
skulle være rejseleder. Han har været udstationeret der som dansk søofficer i flere år og kender
mange mennesker og alle de interessante steder. Turen var planlagt, da han pludselig blev ramt af
en alvorlig sygdom og det hele måtte aflyses. Irving var med på turen til Öland i 2015, hvor vi lærte
ham godt at kende. Jeg kan tilføje, at Irving er kommet godt igennem sin sygdom, er helt rask igen
og er genindtrådt i styrelsen i Hässleholm Lokalafdeling.
Vi skulle hurtigt finde et nyt rejsemål, og efter en snak med Egons Rejsebureau, fik vi reserveret 30
pladser på en rejse til Nordfriesland og Helgoland 14. – 16. august. Det blev en rigtig god tur med
godt vejr. Vi boede i Tönning på et hotel bygget på selve diget til Eideren. Turen til Helgoland var
en stor oplevelse og med Niels Madsen bag rattet kom vi rundt i det gamle land, der engang var en
del af Danmark.
Efter en lille sommerpause fortsatte møderne på Biblioteket.
6. september havde vi besøg af musikeren Christian Søgaard, der spillede og fortalte Grønlands
musikhistorie. Hans mangeårige ophold i Grønland har givet han stor indsigt i det grønlandske
musikliv.
5. oktober kom Trine Daimi Kalliomäki og fortalte om Finland i dag. Hun er forfatter til Turen går til
Helsinki og Finland udgivet på Politikens forlag.

7. november havde vi Skumringsaften i samarbejde med Biblioteket, som ønskede at oplæsningen
skulle være i bibliotekets udlån. Vi havde fået billedkunstneren Susanne Thea til at læse årets
tekst, der var uddrag af fremtidsromanen ”Vandets vogter”. Efter oplæsning og kaffepause sang
Susanne akkompagneret af sin mand Bent Malinovsky på dobro. Susanne har sat musik til digte af
Oscar Wilde. Den del var ikke så nordisk, men jeg tror nok de fleste følte sig underholdt. Vi har haft
et opfølgende møde med Biblioteket og er blevet enige om, at vi fremover er tilbage i det store
mødelokale i de vante omgivelser, hvor vi kan dæmpe lyset og skabe stemning bl.a. med levende
lys. Der er også teleslynge i lokalet. Det viste sig ikke at være en god idé at afvikle arrangementet i
udlånet mens der var åbent for publikum. Det gav naturligt nok en del distraherende uro.
Årets sidste møde på Biblioteket søndag den 4. december havde overskriften: Kiruna-byen, der
skal flyttes. Vi havde besøg af Kurt Andreasen fra Korsør Lokalafdeling. Det var en meget
spændende historie, illustreret med mange fine billeder, fra et område de færreste har besøgt.
Og hvad er der ellers sket i 2016?
Vi arbejder sammen med lokalafdelingen i Korsør-Skælskør om kontakten til Slagelse kommunes
venskabsbyer, og først på året besluttede vi at besøge de 3 afdelinger i Sverige, Finland og Norge.
Den 30. marts deltog jeg sammen med formanden i Korsør-Skælskør Benny Estrin i et
styrelsesmøde i Hässleholm i Skåne, og den 13.-15. maj var vi på besøg i Paimio, Finland og den 7.10. august besøgte jeg sammen med Carsten Egø Nielsen og Kurt Andreasen fra Korsør-Skælskør
vores venskabsby Ås i Norge. Besøgene var meget givende, og vi aftalte bl.a. at vi ses igen til
Venskabstræffet i Hässleholm i år. Træffet, der er for alle medlemmer, finder sted fra 1.-3.
september. Vi har fået et foreløbigt program, som vi håber kan komme ud sammen med det
næste sæsonprogram.
Men inden da skal vi snart på udflugt til Samsø. Lige nu har 36 medlemmer tilmeldt sig, så der er
stadig plads. Fristen for tilmelding er 3. april.
Sommerturen til Gotland er lige nu udsolgt, og der er oprettet venteliste. Hvor skal vi hen i 2018? I
er altid velkomne med gode forslag. Bestyrelsen vil gerne inspireres. Det gælder også ønsker om
foredrag og andet. Skriv på mail, ring eller sig det til en i bestyrelsen, når vi mødes i byen.
Vi havde set frem til et skolesamarbejde mellem Flakkebjerg skole og Hässleholm og mellem
Tornemark og Ås, men det er ikke lykkedes endnu.
Derimod ser det mere lovende ud med et nyt projekt mellem Helms skole i Korsør og 2 skoler i
Hässleholm. Det drejer sig om elevudveksling i 7.-8. kl. Der er en god dialog lige nu mellem de
involverede lærere på de 3 skoler. Her vil vi hjælpe med et økonomisk tilskud fra de midler vi
forvalter for kommunen. Stillinge skole har også vist interesse for at være med. Nu må vi se, hvad
det fører med sig.
Vi er også med i planlægningen af Ars Nova korets kommende koncert i Hässleholm i foråret 2018.
Samarbejdet mellem lokalafdelingerne på Sjælland og i Skåne har ligget stille et stykke tid, men vi
har nu på et møde i Nordens Hus i København besluttet at begynde på en frisk. Det gode
samarbejde, der er mellem Foreningerne Norden og Nordisk råd er nødvendigt i en tid med bl.a.
grænseproblemer og mm. Aase Kanding bliver igen Vestsjællandskredsens repræsentant.

Planlægningen af sæsonens program er godt i gang og de første aftaler er i hus. Vi har haft 2
møder i år: Det første var den 8. januar, hvor vi sang med Marianne Reiche og det andet den 7.
februar var med Kurt Rheder, der havde kaldt sit foredrag: H C Andersen med toget.
Den 24. august næste år har Lokalafdelingen 75 års jubilæum. Mon ikke vi skal fejre det under
festlige former. Bestyrelsen lægger hovederne i blød, men medlemmerne er meget velkomne til at
bidrage med gode idéer. I 2019 skal vi fejre 100 året for Foreningerne Norden i Danmark, Norge og
Sverige. Vores formand, Mogens Jensen har opfordret til at vi markerer jubilæumsåret lokalt og
har udsendt et idékatalog. Jubilæet bliver markeret med bl.a. en TV-transmiteret festaften i DRs
Koncertsal med deltagelse af Dronningen.
Medlemstallet har ligget stabilt i nogle år på ca. 110 medlemmer, men alene i år har vi fået 16 nye
medlemmer, så vi lige nu er 127. Det er den største fremgang i hele landet på en enkelt måned
ifølge Landskontoret.
Hvis I ikke plejer at få mails fra foreningen, mangler jeres mailadresser nok på vores maillister.
Send en mail og kom på listen. Så får I hurtigere besked, når der sker noget og foreningen sparer
papir og porto.
Hvornår har I sidst været inde på vores hjemmeside? Søren Stjernø har overtaget arbejdet med
siden og sørger for, at holde den opdateret.
Til sidst vil jeg sige tak til Slagelse kommune for en flot økonomisk støtte til venskabsarbejdet.
Endvidere en stor tak til kaffe- og kageholdet, der hver gang sørger for at pausen bliver hyggelig.
Tak til Ulla Sørensen for musikledsagelse til vores fællessange, tak til bestyrelsen for godt
samarbejde og endelig stor tak til alle medlemmerne fordi I støtter op om idéen om nordisk
venskab og samarbejde.
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