Beretning for 2015

Kendskab giver venskab

Foreningen Norden, Slagelse lokalafdeling
Årets første møde søndag den 11. januar var henlagt til Magasinbygningen på Fæstningen i Korsør,
hvor Korsør-Skælskørafdelingen bød på et foredrag af Carsten Egø om besættelsen i vores område.
Tirsdag den 17. februar fik vi på Biblioteket i Slagelse endnu et fint historisk foredrag, denne gang
af Niels Henriksen, der fortalte om dansk politik fra 1814 til 1864.
På årets Gæstebud den 23. marts på Liselund inden generalforsamlingen deltog 29 medlemmer.
Foreningen Norden i Skåne skulle arrangere en tur til Ven, men deres planlægning trak ud, så vi
arrangerede vores egen udflugt til Knud Rasmussens hus i Hundested og til Frederiksborg Slot i
Hillerød. Her deltog 27 fra Slagelse, 7 fra Korsør-Skælskør og 2 fra Hässleholm.
Den 3. – 31. juli udstillede billedkunstneren Susanne Thea på Galleri Skarpans i Mariehamn på
Åland. Vi betalte de fleste udgifter ud af den pulje som kommunen har sat af til nordiske initiativer,
og nogle styrelsesmedlemmer deltog i ferniseringen. Vi havde også et godt møde, hvor
lokalafdelingen i Mariehamn og Landsstyrelsen var repræsenteret, og vi blev enige om at forny det
samarbejde vi havde for år tilbage.
Den 4. – 7. august havde 23 medlemmer en fin rejse til Kalmar og Öland med Egons Rejsebureau.
Vi var 21 fra Slagelse, 1 fra Korsør og 1 fra Hässleholm.
Den 4. – 6. september havde vi sammen med Korsør-Skælskør inviteret til Venskabstræf. Vi synes
selv det var et flot program. Der deltog 13 fra Slagelse, 12 fra Korsør-Skælskør, 12 fra Hässleholm
og 2 fra Paimio. Vi kunne byde på privat indkvartering, så stor tak til værterne.
Tirsdag den 6. oktober fortsatte møderækken på Biblioteket. Svend Kolte fortalte om ”Det moderne
Grønland og samfundets udfordringer”.
Mandag den 9. oktober afholdt vi Skumringsaften i anledning af Nordisk Biblioteksuge. Palle
Maarbjerg læste uddrag af en islandsk saga, og De Glade Sangsvaner underholdt efter kaffen.
Den 6. december fik vi besøg af ”De islandske skjalde”, der fortalte og sang om Islands 1000-årige
historie.
Det var i meget kort form hvad vi lavede i 2015. Næste punkt på programmet er forårsudflugten til
Vordingborg Borgcenter og Rønnebæksholm den 10. maj. Tilmeldingen er godt i gang, og vi håber
at se rigtig mange på turen. Sidste frist for tilmelding er 18. april.
Rejsen til Færøerne, som mange havde set frem til, gik desværre i vasken. Irving Norqvist blev syg,
og nåede ikke at færdiggøre rejsens indhold. Han har trukket sig fra styrelsen i Hässleholm, hvor
han var
udset til formandsposten. Derfor fortsætter Ulla Eberhardt som formand, og Marianne Jonasson og
Birgitta Lucchesi er igen i styrelsen.

I stedet har vi i samarbejde med Egons Rejsebureau udbudt en rejse den 14. – 17. august til
Nordfriesland og Helgoland. Vi håber rigtig mange vil deltage. Rejsen får også andre deltagere end
os, men vi har forhåndsreserveret 25 pladser. Sidste frist for tilmelding er 1. maj. Tilmelding er
direkte til Egons og husk at anføre at I er medlem af Norden.
Jeg nævnte tidligere i beretningen mødet med Norden i Mariehamn. De var specielt interesseret i
Nordjobb-ordningen, hvor unge mennesker tager et sommerjob i et andet nordisk land. På mandag
og på onsdag i næste uge får vi besøg af en konsulent fra Landskontoret. Efter møderne er vi
forhåbentlig blevet klogere på om det er noget vi tør binde an med. Her arbejder vi tæt sammen med
Korsør-Skælskør.
Vi har også planer om at besøge afdelingerne i Hässleholm, Ås og Paimio her i foråret. Benny og
jeg tager til Hässleholm den 30. marts og deltager i et styrelsesmøde. Jeg regner med at høre fra
formanden i Ås, Rune Carlson en af de nærmeste dage om et besøg. Hvis Nordjobbplanerne bliver
til noget kan det blive aktuelt også at besøge Mariehamn igen. Længere ud i fremtiden i 2017 er det
Hässleholms tur til at arrangere venskabstræf. Vi har fået henvendelse fra Flakkebjerg Skole, der er
ved at danne et børnesymfoniorkester, om kontakt til en skole i Hässleholm, der også har musik på
programmet. Det arbejder de med i Hässleholm. Vi har ligeledes fået henvendelse fra Ars Novakoret, der ønsker at give 2 koncerter i Hässleholm. Helst i kulturhusets koncertsal og i kirken. Det
arbejder vore svenske venner også med. Vi har desuden fået et nyt skolemedlem, Tornemark Skole,
der ønsker kontakt til en skole i Ås. Rune Carlson fra Ås har kontakt med skolen.
Ifølge den seneste opgørelse fra Landskontoret havde vi i Slagelse ved nytårstid 114 medlemmer. Vi
har ligget på det antal i et stykke tid nu. Siden har vi fået 3 nye medlemmer, så det ligger ret stabilt
hos os. 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 også på FaceBook.
Med hensyn til forudbetaling for udflugter mm. bruger de fleste i dag netbank, der er nemt, hurtigt
og for mange helt gratis. Men nogle medlemmer har ikke denne mulighed for at overføre penge. For
at gøre forudbetaling lettere kan medlemmerne betale kontant til kassereren eller til et
styrelsesmedlem, der så overfører beløbet via netbank.
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. Styrelsen takker også Ulla Sørensen for klaverledsagelse.
Vi går en spændende ny sæson i møde og her tænker jeg især på udflugten til Vordingborg
Borgcenter og Rønnebæksholm og på rejsen til Nordfriesland og Helgoland. Vi skal nu i gang med
at finde foredragsholdere, og når der er nyt, kan I læse det på hjemmesiden.
Steen Ludvigsen, formand

