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Beretning for 2018
2018 blev igen et godt år for vores lokalafdeling. Der var generelt god tilslutning til arrangementerne,
både til møderne, forårsudflugten til Fyn og sommerrejsen til Estland og Finland. Medlemstallet
balancerede, så vi ved årets slutning var ca. 150 medlemmer. Men jeg kan røbe, at vi i 2019 har fået
mange nye medlemmer, så vi lige nu er ca. 180.
Nu vi jeg kort omtale årets aktiviteter:
Søndag den 7. januar havde vi besøg af Tapio Juhl, der fortalte finnebørnenes historie, som han selv
havde oplevet det.
Tirsdag den 6. februar fortalte Lea Reitel Høyer om Estland. Vi fik en mængde at vide om landet,
naturen, kulturen, det store russiske mindretal og meget mere. Alt sammen gode oplysninger vi kunne
tage med på sommerens rejse til Tallinn og omegn.
Tirsdag den 20. marts havde vi Nordisk Gæstebud samme sted, som vi er nu. Menuen stod på elg fra det
nordlige Skåne. Efter middagen fortalte Carsten Egø Nielsen om teglværket, der har ligget her på stedet.
Tirsdag den 15. maj var vi på tur til Fyn. Vi besøgte først Johannes Larsen museet i Kerteminde, hvor vi
efterfølgende spiste frokost ved lystbådehavnen. Alle fik serveret et meget flot stjerneskud med
hummer og rejer. Efter frokost gik turen til Dalby, hvor Carsten Egø Nielsen fortalte om Christen Kold og
friskolerne. Turen sluttede ved Vikingemuseet Ladby med det gamle vikingeskib og et fint nybygget
museum under jorden. Og der var selvfølgelig buskaffe og hjemmebagt kage.
Søndag den 12. august kørte vi med Egons store luksusbus og med Niels bag rattet mod Stockholm, hvor
vi gik om bord på færgen. Efter en behagelig overfart landede vi i Tallinn næste morgen. Vores guide
Anastasia viste rundt i den gamle by, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned i 1219. Næste dag var vi på
tur mød øst og ikke langt fra grænsen til Rusland besøgte vi en af de borge som Valdemar Sejr byggede,
dengang området tilhørte den danske konge. Næste dag tog vi færgen til Helsinki, hvor vi så nogle
spændende steder inden turen gik videre mod Åbo. På vejen gjorde vi holdt i vores finske venskabsby
Paimio og hilste på medlemmer af Foreningen Norden. Videre til Åbo og herfra med færgen til
Stockholm hvorfra vi kørte hjem til Slagelse. Mætte af oplevelser og for mange af os med et ønske om
en dag at komme tilbage og få mere tid til at udforske de spændende steder vi så.
Fredag den 24. august fejrede Slagelse Lokalafdeling sit 75-års jubilæum med ca. 80 deltagere. Festen
blev holdt i de smukke lokaler på Liselund. Vi havde gæster fra Korsør-Skælskør og Hässleholm, ligesom
vores kredsformand Jørgen Andresen deltog. Desværre kunne landsformand Mogens Jensen og
generalsekretær Peter Jon ikke deltage, og heller ikke vores borgmester eller kulturudvalgsformand
havde tid. Festen begyndte med en fin koncert med Ars Nova Koret, derefter fulgte en 3-retters middag.

Under middagen var der taler og overrækkelse af gaver, og efter middagen underholdt teaterdirektør og
skuespiller Anders Ahnfelt Rønne. En god stemningsfuld dag, som vil stå længe i erindringen.
Efterårssæsonen begyndte den 18. september med et spændende foredrag af Dorte Smedegaard om
Emilie Demant Hatts spændende liv. Fra ungdomskæreste med komponisten Carl Nielsen til et liv blandt
samer i Kiruna-området.
16. oktober havde vi besøg af Henrik Saxgren, verdenskendt fotograf, der viste billeder fra Thule krydret
med personlige beretninger.
Skumringsaften, den 12. november, bød på kompetent oplæsning med Vibeke Hvitfeldt af udvalgte
afsnit fra Einar Már Guðmundssons roman – Islandske konger. Efter pausen ventede en ekstraordinær
virtuos musikalsk oplevelse med fløjtenisten Linnéa Villén.
Sæsonen sluttede 9. december med Carsten Egø Nielsens foredrag om Gøngehøvdingen Svend Poulsen,
der som bekendt, så vidt man ved, sandsynligvis blev født og voksede op i landsbyen Verum i Skåne, lidt
nord for Hässleholm. Det vildsvin, som vi lige har nydt, er nedlagt i området ved Verum.
Og så lidt om samarbejdet med Korsør-Skælskør. Det begyndte for 9 år siden som et krav fra
kommunen, da vi fik en 4-årig aftale om at finde nogle nye venskabsbyer og tage os af den folkelige,
kulturelle kontakt til disse og uddele tilskud til forenings- og skolerejser i Norden. Den aftale blev
forlænget yderligere 4 år, men sluttede sidste år, hvorefter kommunen igen overtog uddeling af tilskud
til skolerejser mm. Nu fortsætter vi det gode samarbejde, senest med en fælles stand på livsstilsmessen
3. marts i Skælskør.
Venskabsbyarbejdet fortsætter også, og i anledning af 100-års jubilæet er vi gået sammen om et projekt
”Imaginary Landscape”, hvor 4 billedkunstnere fra Korsør, Hässleholm, Oslo og Paimio har skabt en
fælles udstilling. Den blev vist i Korsør i januar, og er lige nu i Hässleholm. Næsten 400 besøgte
udstillingen på Kongegården og 110 gæstede udstillingen på førstedagen i Kulturhuset i Hässleholm. Til
august flytter udstillingen til Rådhuset i Paimio. Ås i Norge slog sig i 2018 sammen med naboafdelingen
og hedder nu Norden Follo. Pga. sammenlægningen har der ikke i Norge været kræfter til at deltage i
projektet, men vi har stadig fin kontakt.
Den 26. februar havde Kurt Andreasen, formand i Korsør-Skælskør, og jeg et møde, som vi havde bedt
om, med borgmester John Dyrby. Her drøftede vi, hvad kommunen kunne og ville gøre i anledning af
foreningens 100-års jubilæum. Der var enighed om de 3 forslag, vi havde med til mødet: 1. Der flages
fremover foran rådhuset med de nordiske flag på nordens dag 23. marts. Det skrives ind i kommunens
flagregulativ. 2. Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget, hvor det anbefales, at der afsættes midler
til at købe et kunstværk af en lokal kunstner. Værket skal symbolisere det nordiske samarbejde. 3. Det
anbefales i sagen til Økonomiudvalget, at der placeres 8 træer som symbol på det nordiske samarbejde.
Træerne skal danne en helhed og placeres et passende sted i kommunen.
På dette sted skal jeg nævne at Korsør-Skælskør kort før jul mistede den tidligere mangeårige formand
Benny Estrin. Benny var en ildsjæl i foreningen, og vi havde et fint og til tider tæt samarbejde især om
venskabsbyerne, som vi sammen besøgte flere gange. Ære være hans minde.
Skåne-Sjælland-samarbejdet er måske ved at genopstå. De første møder er planlagt og Aase Kanding
deltager som repræsentant For Vestsjælland. Det handler om at skabe nogle fælles aktiviteter i
Øresundsregionen.
Jeg vil kort omtale forårs- og sommerprogrammet.
De første 2 møder var velbesøgte med 70-80 deltagere begge gange. Først 6. januar, hvor en veloplagt
Irving Norqvist fortalte om Færøerne - og 12. februar, hvor vi fik et spændende foredrag af Claus
Oreskov om Murmansk.

Som et forsøg samarbejdede vi med FOF om et foredrag 25. februar af Lars Hovbakke Sørensen, der
fortalte om Nordens lange fælles historie gennem 1300 år. Nogle af jer har sikkert købt billet til det store
gallashow i DRs koncertsal den 15. april hvor Foreningen Norden fejrer sin 100-års-fødselsdag.
Tirsdag den 14. maj går forårsturen til det SØ-lige Skåne med Carsten Egø Nielsen som guide. Der er en
enkelt plads ledig i bussen.
30. juli – 4. august er vi på rejse til Kiruna, Abisko og Narvik med Kurt Andreasen som guide. Kurt er, som
jeg tidligere har nævnt, formand i Korsør-Skælskør Lokalafdeling. Han har rejst meget i Kiruna-området,
har arrangeret ture dertil og været guide med fokus på især malmbanen. I 2016 holdt han et foredrag
om Kiruna for os. Der er 4 dobbeltværelser tilbage, så denne tur er også tæt på at være udsolgt.
I fredags var der igen skolestrejker over hele verden. Det begyndte sidste år, hvor den svenske skoleelev,
Greta Thunberg stod foran den svenske rigsdag og demonstrerede mod politikernes laden stå til. Hun
svarede på journalisternes spørgsmål om hvorfor hun ikke var i skole: ”Der er ikke grund til at gå i skole,
når de voksne ødelægger vores muligheder for at få en fremtid”. Hun blev inviteret til det seneste
klimatopmøde i Polen, hvor hun stod indigneret over de voksnes passivitet foran forsamlingen og
anklagede verdens stats- og klimaministre for at stjæle børnenes fremtid:
”I taler kun om grøn evig økonomisk vækst, fordi I er bange for at blive upopulære. I taler kun om at
bevæge jer fremad med de samme dårlige idéer, som fik os ind i det her rod, selv om det eneste
fornuftige at gøre er at trække i nødbremsen. I er ikke modne nok til at sige det, som det er. Selv den
byrde overlader I til os”. Det bliver spændende at følge dette nye børne og ungdomsoprør, som
begyndte med en pige i Sverige, og nu har bredt sig til store dele af verden.
Når Agnete Berthelsen om lidt fremlægger regnskabet, vil I bemærke et mindre underskud, der især
skyldes, at vi har brugt flere penge på foredragsholderne end vi har gjort tidligere. Men med et stigende
antal medlemmer har vi fået flere penge, og dem synes vi godt må bruges på foredragsholdere i den lidt
dyrere ende. Selv om vi naturligvis altid prøver at forhandle prisen ned.
Til slut vil jeg sige tak til styrelsen og til styrelsens bedre halvdele for det gode samarbejde og den gode
stemning, der altid er, når vi er sammen. Der er altid en hjælpende hånd, når det behøves. Også tak til
alle medlemmer, nye som gamle. Jeres opbakning er helt nødvendig for at Foreningen Norden kan spille
sin rolle i det vigtige samarbejde mellem de nordiske lande. Der skal også her lyde en tak til Slagelse
Kommune for den økonomiske støtte vi gennem årene har modtaget til venskabsbyarbejdet.
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