Generalforsamling i Foreningen Norden, Slagelse Lokalafdeling den 19. marts 2013
Beretning for sæsonen 2012 – 2013
Sæsonen 2012 - 2013 blev indledt med en bustur for 25 medlemmer til
Nordsjælland den 12. maj. Vi mødtes som sædvanligt på busterminalen og kørte til
Krudtværket i Frederiksværk, hvor vi fik en grundig rundvisning i det store anlæg til
krudtfremstilling. Derefter spiste vi frokost i Gilleleje og fortsatte til Rusland, hvor vi
besøgte Tegners storslåede museum og fik en gennemgang af kunstnerens liv og
kunstneriske udvikling. Det småregnede hele dagen, så ikke alle nåede rundt i den
store skulpturpark. Vi sluttede af med kaffe og kage inden turen atter gik hjem til
Slagelse.
Fra den 15. – 29. september arrangerede Foreningen Norden i Hässleholm Nordiske
Kulturdage. Ligesom året før i Slagelse var det et samarbejde mellem
lokalafdelingerne i Korsør-Skælskør, Hässleholm og os. Vi bidrog med billedkunst,
Susanne Thea, keramik, Nelly Gaskin og Lene Hansen, fotokunst, Tage Ludvigsen,
Skælskørfotograferne og Kurt Jacobsen fra Korsør. Vi havde også musikere med fra
Slagelse Musikskole og folkedansere og spillemænd fra Korsør. Det blev en festlig dag
i venskabsbyen.
Den 23. september kørte 38 medlemmer fra Korsør, Skælskør og Slagelse til
Hässleholm, hvor vi besøgte de 3 udstillinger og deltog i årets Skördefest på Hovdala
Slot, som er Hässleholm kommunes sommerkulturhus. Skördefest på svensk svarer
til en dansk høstfest med boder, der sælger hjemmelavede ting og sager, foruden
arbejdende værksteder og lagkagekonkurrence.
Den 9. oktober indledte vores lokale historiker Stig Fjord Nielsen rækken af
medlemsmøder med en tidsrejse gennem Slagelses historie fra oldtid til nutid og
med et lille kig i krystalkuglen.
Den 12. november havde vi i samarbejde med biblioteket skumringsaften. Kaj
Jochumsen fik forfald, men Jesper Bernøe trådte til og klarede oplæsningen af årets
tekst. Musikskolens dygtige unge mennesker stod for den musikalske del.
Den 4. december havde vi besøg af forfatteren Jutta Bojsen-Møller, der fortalte om
julens mange traditionslag. Om juleblótet og traditionerne i det gamle
bondesamfund og meget mere.
Mødet den 8. januar blev rykket til den 17., da Ole Koustrup Hansen af sit firma var
kaldt til USA. Ole havde kaldt sit foredrag ”Mina Drömmars Stad”, og de mange
flotte billeder viste hvorfor byen også kaldes Nordens Venedig.
Den 3. februar sluttede møderækken med en præsentation af Åland. Laila Bach
Sørensen, der er vokset op på Åland, havde taget sin mand Skjold Fink med, og
sammen gav de os et godt indtryk af det spændende ørige mellem Sverige og
Finland. De havde kulinariske smagsprøver med, og prøver på den røde granit, der

ses overalt på øerne. Inden foredraget viste vi en lille film om Åland udgivet af
Landskabsregeringen.
Planlagte aktiviteter:
Den 11. maj har vi planlagt en tur til det nedlagte Stevnsfort, der nu er indrettet til
koldkrigsmuseum. Sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen fik I
programmet for turen. Der er ledige pladser.
Den 11. – 15. august rejser vi sammen med medlemmer fra Korsør-Skælskør og
Hässleholm til Åland. Turen er for længst udsolgt i Slagelse. Faktisk blev den det
allerede kort efter programmet udkom sidste sommer. Vi har en venteliste, og da
Korsør-Skælskør pt. kun har solgt 7 pladser, er der gode chancer for at komme med,
hvis man står på ventelisten. Hvis I mener, at I står på listen, vil jeg gerne høre, om I
stadig vil med, hvis der er plads.
Venskabsbysamarbejdet med Hässleholm fortsætter. Vi har god kontakt og
orienterer hinanden om hvad vi hver især har på programmet. I Mariehamn på
Åland overvejer de stadig efter et år om de vil være med i en kæde sammen med
Hässleholm, Korsør-Skælskør og os. Marianne Jonasson, der er formand i
Hässleholm, rejser derop i påsken. Hun skal have et nyt møde med dem, og
forhåbentligt ender det med et positivt svar. Jeg har for nogle dage siden skrevet til
Vestfold i Norge og rykket for et svar på spørgsmålet om der er interesse for en
nærmere forbindelse med os. Vi har i Styrelsen talt om muligheden for en
medlemsrejse til Sydnorge i 2014. Går det godt, kunne et nyt rejsemål i 2015 måske
være Island.
Vi har også talt med Korsør-Skælskør Lokalafdeling om at arrangere fælles udflugter
fx efterår og forår. Det vil være lettere at fylde en bus og derved billiggøre turene.
Som bekendt får vi fra Slagelse Kommune et årligt pengebeløb til
venskabsbyarbejdet. Pengene administrerer vi sammen med Korsør-Skælskør. Vi skal
bl.a. støtte skole- og foreningsrejser til de nordiske lande. Vi har prøvet at fortælle
om ordningen til skolerne, men ingen har henvendt sig endnu. I den kommende tid
prøver vi igen med en ny henvendelse, i første omgang til de skoler der er med i ”Ny
nordisk skole”-projektet.
Antallet af medlemmer har stabiliseret sig omkring 130. Vi har de sidste par år haft
en svagt stigende nettofremgang. I hele Danmark er vi ca. 12.500 medlemmer.
Til sidst skal jeg gøre opmærksom på vores hjemmeside www.norden-slagelse.dk,
som vi prøver at holde opdateret. Her kan I bl.a. se billeder fra vores møder og
udflugter.
Styrelsen i Slagelse Lokalafdeling
Steen Ludvigsen, formand

