Beretning 2010
Rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber maden smagte og at vi har fået ny energi, så vi også kan
klare en generalforsamling.
Det overordnede emne for den forgangne sæson havde vi bestemt skulle være globalisering. Men
inden skulle vi på en udflugt til vikingebyen Foteviken syd for Malmø. Vi var begunstiget af godt
vejr. Det var lidt køligt, men solen skinnede og bidrog til en god tur. Der deltog 22 i alt.
Sæsonen 2010-11 begyndte allerede den 22. august med musikalsk underholdning. Vi havde hyret
3 nordiske visesangere, der tilsammen kaldte sig Nordisk Knockout til en søndag eftermiddag i
Badeanstalten. Desværre var vi ikke så mange, at det kunne løbe rundt økonomisk, men et pænt
tilskud fra Nordea-fonden forhindrede underskuddet i at blive for stort.
Derefter gik det slag i slag med arrangementer hver måned.
Den 7. september holdt Jørn Buch, fra University College Syd, et foredrag om det at være dansk.
Den 13. oktober fik vi besøg af Metin Kavak, der fortalte om sit arbejde blandt nydanskere i
Slagelse. Den 8. november havde vi Skumringsaften i samarbejde med Biblioteket. Morten Hass
Augustsen læste op og Rytmekoret underholdt bagefter.
Den 7. december fortalte Ole Stig Andersen om julemandens historie.
Den 11. januar fortalte Jørgen Kühl fra Aarhus Universitet om de nationale mindretal i Nord- og
Sydslesvig. Den 8. februar sluttede foredragsrækken med journalist Bjarne Jensens fortælling om
Galathea 3s besøg i Grønland. Tilbage i programmet er kun udflugten til Nordatlantens Brygge og
Christiania. Der er indtil nu kun 2, der har meldt sig, så hvis den tur skal blive til noget, skal
tilmeldingerne begynde at strømme ind.
Vi satsede stort med et omfattende program, men kun få medlemmer dukkede op. Derfor har vi
gjort et stort indhug i kassen i år. Det vil fremgå af det regnskab, som Vagn fremlægger om lidt. Vi
vil derfor nok indskrænke antallet af møder i næste sæson og vælge nogle knap så dyre
foredragsholdere.
2010 blev året, hvor vi fik gang i venskabsbysamarbejdet. Vi blev opfordret af kommunen til at
finde nye venskabsbyer, og fandt efter lidt søgen Hässleholm, som kun ligger 3 timer i bil eller tog
fra Slagelse. Vi samarbejder tæt med Lokalafdelingen i Korsør om projektet. Styrelsen har været i
Hässleholm et par gange, ligesom deres styrelse har været her et par gange. Til sommer går det så
løs med det første store fælles arrangement, som vi har kaldt Nordiske Kulturdage 2011. Det bliver
i form af 3 kunstudstillinger i henholdsvis Slagelse, Skælskør og Korsør.
Samme dag som Slagelse Festuge skydes i gang, tirsdag den 28. juni har vi fernisering kl. 12.30 i
Røde Tårn, hvor maleren Preben Fabricius udstiller sammen med fotograferne Tage Ludvigsen og
Gun-Inger Arvidsson. Der vil være musikalsk underholdning ved Göingemusikantarna og
Løvenholdts Jazzcirkus.
Kl. 15.00 er der fernisering i Magasinet, Strandgade 14 i Skælskør, hvor Anna Larsson viser sin
glaskunst sammen med keramikeren Nelly Gaskin. Her vil der også være fotoudstilling, hvor Tage
Ludvigsen viser billeder fra Skælskør og John Arvidsson billeder fra Sverige. Her er de musikalske
indslag lagt i hænderne på Hässleholms Kammerblåsares Saxkvartett og Stig Thorup.
Kl. 17.00 er der fernisering i Magasinbygningen på Fæstningen i Korsør, hvor grafikeren Mats Lindt
udstiller sammen med Susanne Thea. Her viser Tage Ludvigsen og John Arvidsson også fotos fra
Korsør og Sverige. Musikken her bliver leveret af Wine and Roses fra Hässleholm og Green Mellon
fra Korsør. Som det vist fremgår, er det et omfattende arrangement, som vi håber I vil bakke op om.
Vi får især brug for vagter, når udstillingerne holder åbent. Vi regner med at holde åbent fra 14 –

18 i perioden fra tirsdag den 28. juni til fredag den 8. juli. Der skal helst være 2 på vagt ad gangen,
og der går nu nogle lister rundt, hvor I kan skrive jer på. I vil så blive kontaktet senere, når vi
nærmer os. Vi skal primært passe Røde Tårn i Slagelse, men der er også mulighed for at være vagt
de 2 andre steder. Det er i første omgang helt uforpligtende at skrive sig på listen.
Vi får besøg fra Hässleholm den 9. april. Foreningen ankommer i bus og skal se på Korsør og
Slagelse. Styrelserne fra Slagelse og Korsør møder op og byder velkommen.
Jeg har på tidligere møder talt om en bustur til Hässleholm. Tidspunktet ligger ikke fast, men jeg
håber det bliver i august eller september, og nærmere beskrivelse vil så kunne læses i det nye
sæsonprogram.
Vi kunne godt tænke os venskabsbyer i Norge og Finland, og lige nu prøver vi sammen med
Foreningen i Hässleholm at få kontakt til afdelingen i Mariehamn på Ålandsøerne.
Vi er netop kommet med i Øresundsgruppen, hvor afdelinger på Sjælland og i Skåne arbejder på at
knytte de to regioner tættere sammen. Aase er vores repræsentant, og har lige været med til det
første møde. Hässleholm er også med i arbejdet, og har arrangeret en kunsttur med bus til
sommer.
Til slut vil jeg lige nævne at Vagn og Aase i sidste weekend har repræsenteret Slagelse ved at
deltage i Huskvarna bys 100 års og Foreningen Nordens 60 års jubilæumsfest.
Den 22.3.2011
Steen Ludvigsen, formand.

