Beretning for 2014
Hvad er det, der binder os sammen her i Norden? Er der en særlig nordisk kultur baseret på idéer
– en særlig måde at indrette vore samfund på? Jeg hørte forleden i P1 en samtale med den
svenske filminstruktør Roy Andersson i anledning af premieren på hans nye film: En due sad på en
gren og funderede over tilværelsen. Han sagde, at et særligt nordisk karaktertræk er vemod. Det
dukker op hver gang vi tænker over vores korte liv her på jorden, men så har heldigvis vores
brændevin til at hjælpe med at fortrænge de tunge tanker. Særlige danske egenskaber kunne
være vores enestående beskedenhed, vores velkendte smålighed, vores uimodståelige humor eller
vores verdensberømte hygge? Og hvor fører det os så hen? Måske som den tyske filosof Nietzsche
formulerede det: ”Man er aldrig på sikrere vej, end når man ikke ved hvor den fører hen.”
Måske er det sådan vi har det i styrelsen, når vi planlægger sæsonprogrammet. Sæsonen 2014
begyndte 19. januar i Korsør med et velbesøgt foredrag om samerne og fortsatte 4. februar med et
foredrag på Biblioteket om de nordiske landes fælles og forskellige kulturtræk.
Forårsudflugten 24. maj gik til Møn. De 22 deltagere fik først en levende rundvisning i Keldby kirke,
som indvendigt er totalt dekoreret med fine kalkmalerier. Efter frokost på Bryghuset i Stege
besøgte vi Geocenter Møn, der blandt mange spændende ting havde en flot særudstilling om den
store dinosaurekspedition i sommeren 2012 til Jamesonland i det øde Østgrønland, som
GeoCenter Møns Klint stod i spidsen for.
Oslorejsen kunne kun samle 20 deltagere, så vi måtte desværre aflyse turen, da prisen var baseret
på 35 deltagere. Året før var vi 45 medlemmer på Åland, så vi troede at 35 var et realistisk bud.
Efter sommerferien var vi 23. august repræsenteret på de Maritime kulturdage i Korsør. Her fik vi
hilst på en del gæster og fik fortalt om vore aktiviteter.
Søndag den 21. september deltog vi atter i familiedagen på Fugledegård. Sammen med de andre
lokalafdelinger på Vestsjælland og med deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk
Ornitologisk Forening lokkede vi med forskellige aktiviteter for hele familien på det historiske sted.
Besøgstallet var ikke højt, men vi giver det en chance igen til september i år.
Fredag den 26. september havde vi på Kulturnatten atter en stand i Nordea på Rådhuspladsen. Vi
havde hyret Løvenholdts Jazzcirkus og betalte med penge vi havde søgt og fået af Nordea Fonden.
Tirsdag den 30. september havde vi besøg af Lars Hovbakke Sørensen, der fortalte om tiden efter
Norges adskillelse fra Danmark og helt frem til i dag.
Den 21. oktober samarbejdede vi igen med Korsør-Skælskør. Denne gang om et foredrag på
biblioteket i Skælskør. Else og Flemming Nielsen fortalte om og viste billeder fra en 160 km
vandretur fra Sdr. Strømfjord til Holsteinsborg.
På Skumringsaftenen den 10. november læste Vibeke Hvidtfeldt højt af årets tekst, og efter kaffen
spillede de dygtige elever fra musikskolen under ledelse af Lissi Rasmussen.
Årets sidste foredrag den 23. november var lagt i hænderne på Margot og Palle Maarbjerg, der
fortalte og viste billeder fra Island.

Efter nytår havde vi den 11. januar sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling et meget
velbesøgt foredrag på Fæstningen i Korsør med Carsten Egø om besættelsestiden og
frihedskampen i vores område.
Den 17. februar sluttede vi sæsonen med et foredrag set med sønderjyske brilleraf Niels Henriksen
om begivenhederne efter 1814 med tabet af Norge og efter 1864 med tabet af Slesvig og Holsten.
Vestsjællands lokalafdelinger har i nogle år været med i Skåne-Sjælland gruppen og Aase Kanding
har været vores fælles repræsentant. Nu har vi trukket os fra samarbejdet efter en fælles
beslutning i Kredsen.
Vi har ligeledes trukket os fra Frivillig Fredag, der samler organisationer, der hjælper andre
medborgere ved frivilligt arbejde.
Derimod er vi stadig med i Slagelse Kulturråd, og deltager i generalforsamlingen i morgen.
Det var tilbageblikket. Hvis vi kigger fremad i kalenderen er vores næste arrangement
forårsudflugten den 9. maj til Knud Rasmussens hus i Hundested og Frederiksborg Slot i Hillerød.
Fristen for tilmelding er den 10. april, og lige nu har vi 15 deltagere på listen. Vi skal helst op på 25,
så mon ikke det kan lykkes.
Sommerrejsen til Kalmar og Öland har også 15 deltagere på listen lige nu. Her er fristen 12. maj, så
mon ikke det også lykkes at nå det magiske antal på 25 deltagere, som er den nedre
smertegrænse.
Vedr. næste års møder ligger det fast at Familiedagen på Fugledegård bliver i begyndelsen af
september, Kulturnatten den 25. september og Skumringsaftenen den 9. november, hvor årets
tema er: Venskab i Norden.
Vi fortsætter samarbejdet med Korsør-Skælskør Lokalafdeling omkring møderne i december og
januar som også i næste sæson holdes fra 14-16 om søndagen.
Vi arbejder også tæt sammen med Korsør-Skælskør omkring det nordiske samarbejde. Vi har i
fællesskab indbudt til venskabstræf i Slagelse-Korsør-Skælskør fra 4. – 6. september. Vi regner
med at få besøg fra Ås i Norge, Paimio i Finland og Hässleholm i Skåne. Vi har udsendt et foreløbigt
program til de 3 afdelinger og håber at der kommer deltagere alle steder fra. I den forbindelse får
vi brug for værtsfamilier, der kan huse en eller flere gæster et par nætter. Jeg håber, at alle vore
nordiske gæster kan indkvarteres privat. I det næste sæsonprogram vil vi skrive mere om
venskabstræffet, som vi håber rigtig mange af jer vil deltage i.
Den 9. april har vi et møde med en næsten helt ny styrelse i Hässleholm. Marianne har takket af
efter mange år ved roret, som i år er overtaget af Ulla Eberhardt, som mange af jer kender.
Ordförende fra 2016 bliver så efter planen Irving Norqvist, der er dansker. Sådan!
Sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling administrerer vi nogle kommunale midler, så vi kan
give tilskud til forenings- og skolerejser i Norden. Sidste år gav vi tilskud til en gruppe
folkedanseres rejse til Norge og til en skolerejse ligeledes til Norge. I år har vi givet tilskud til en
spejdersommerlejr i Sverige. Til Juli sender vi kunstneren Susanne Thea fra Korsør til Mariehamn
på Åland, hvor hun udstiller hele måneden. Mariehamn er tidligere Slagelses officielle venskabsby,
men siden Slagelse kommune droppede venskabsbysamarbejdet, har det været overladt til vores
forening at vedligeholde venskabet. Vi har haft lidt forbindelse med Mariehamn, og sætter nu et
fornyet fremstød ind.

Ifølge den seneste opgørelse fra Landskontoret havde vi i Slagelse ved nytårstid 113 medlemmer.
Vi har ligget på det antal i et stykke tid nu. I går fik vi 2 nye medlemmer, der havde hørt om os på
en rejse til New Zeeland. Hvis vi skal blive flere, må vi alle benytte lejligheden, når den er der, til at
reklamere for Norden. Hvis I mangler argumenter, har vi nogle foldere, som I er velkomne til at
tage med. Til jeres orientering er vi nu på FaceBook, og der er et link på hjemmesiden, der også
har fået et facelift, som det vist hedder på nysprog.
Med hensyn til forudbetaling for udflugter mm. er vi blevet opmærksomme på et problem. De
fleste bruger i dag netbank, der er nemt, hurtigt og for mange helt gratis. Men nogle medlemmer
har ikke denne mulighed for at overføre penge. Samtidig har bankerne lukket mange afdelinger og
sat gebyret for personlig betjening voldsomt op. For at gøre forudbetaling lettere vil
medlemmerne derfor fremover efter aftale kunne betale kontant til et styrelsesmedlem, der så
overfører beløbet via netbank. Måske kan mobilpay komme på tale senere.
Jeg vil slutte beretningen med en tak til styrelsen for godt samarbejde og ligeledes en stor tak til
alle, der har hjulpet til i årets løb. Her tænker jeg især på den faste gruppe, der sørger for kaffe,
bager kage og rydder op efter møderne. Også en stor tak til Ulla Sørensen for sikker
klaverledsagelse til møderne.
Vi går en spændende ny sæson i møde og her tænker jeg især på rejsen til Kalmar og Öland og
venskabstræffet den 4. – 6. september. Vi er gået i gang med at finde foredragsholdere, og når der
er nyt, kan I læse om på vores hjemmeside.
I kan læse beretningen på hjemmesiden om et par dage. Her vil der også være billeder fra i aften.
Steen Ludvigsen, formand

