Slagelse
Beretning for 2019

2019 blev året med ekstra mange aktiviteter i forhold til tidligere, især affødt af
foreningens 100-års jubilæum.
Vi lagde ud den 5. januar med fernisering på udstillingen Imaginary Landscapes.
Forud var gået mere end et års forberedelse siden billedkunstneren Susanne Thea
ringede og foreslog det, der udviklede sig til en vandreudstilling med 4 nordiske
billedkunstnere fra vore 4 venskabsbyer. Udstillingen åbnede på kommunens fine
gamle udstillingssted Kongegården med kunstnerne Susanne Thea, Korsør, Mats
Lindh, Hässleholm, Teija Lehto, Paimio og Petter Solberg, Follo. I Korsør trak
udstillingen ca. 400 besøgende og senere i marts-april i Hässleholm over 1000. I
Paimio blev udstillingen vist på Rådhuset og var også her velbesøgt. Foreningen
Norden fik fin omtale i lokalaviserne alle 3 steder. Desværre kunne Follo i Norge af
flere årsager ikke være med.
Dagen efter den 6. januar fik vi et veloplagt foredrag af tidligere kommandørkaptajn
i den danske flåde Irving Nordqvist om Færøerne – Nordatlantens grønne perler. Der
kom overvældende mange, men alle fik plads. Nogle af jer kendte Irving i forvejen,
da han i nogle år sad i styrelsen i Hässleholm.
Den 12. februar fortalte antropolog Claus Oreskov om Murmansk og Kola-halvøen,
der engang tilhørte Chr. 4. som afkrævede skat af samerne. Foredraget handlede
især om forskellige sociale projekter, som Claus Oreskov har været engageret i.
Den 25. februar havde vi igen besøg af forfatter og historiker Lars Hovbakke
Sørensen, hvis foredrag havde overskriften Slagsbrødre eller broderfolk – Nordens
historie gennem 1300 år. Det blev en tour dé force med nedslag på historiske
højdepunkter. Aftenens arrangement var i samarbejde med FOF, og vi delte
aftenens lille underskud.
Årets Gæstebud den 19. marts, her i Kløverhuset, bød på vildsvinegryde. Irving fra
Hässleholm, der er inkarneret jæger, havde leveret kødet. Margot dirigerede os alle i
køkkenet, og efter maden fortalte historiker, cand.phil. Carsten Egø Nielsen om
gamle dage i Slagelse.

Forårsturen den 14. maj til Skåne, der hurtigt blev udsolgt, var planlagt af Carsten
Egø Nielsen, der som kyndig guide førte os rundt i det sydlige Skåne, hvor vi bl.a.
besøgte valfartskirken S.t.Olof med den helbredende kilde, Bollerup herregård og
Ales stenar ved Kåseberga.
Sommerrejsen 30. juli – 4. august gik til Kiruna, Abisko og Narvik. På grund af
afstanden fløj vi til Kiruna, fortsatte med bus til Abisko, videre med tog ad
malmbanen og hjem fra Narvik med fly. Vi havde Kurt Andreasen, der er formand i
Korsør-Skælskør, med som guide. Han har rejst i området i mange år, og indsamlet
megen viden, som blev formidlet på en fin måde.
Den 31. august deltog 7 medlemmer i det planlagte Venskabstræf i Paimio. Dagen
begyndte med åbning af udstillingen Imaginary Landscapes på Rådhuset. Fortsatte
med 2 museumsbesøg og sluttede med festaften et idyllisk sted lidt udenfor byen. Vi
havde en gave og hilsen med fra Slagelse Kommune.
Foredragssæsonen begyndte den 11. september med foredraget ”Da danskerne fik
Dannebrog” af dr.theol. Carsten Selch Jensen. Det handlede naturligt meget om
Estland, som vi havde besøgt i 2018.
Næste foredrag den 15. oktober havde overskriften ”Danmark dejligt”. Vi havde
besøg af dykkerne og filmfotograferne Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen. Vi fik
billeder fra danske landskaber både over og under vandet, og hørte om overvejelser
og vanskeligheder under filmoptagelser i naturen.
Skumringsaften var traditionen tro i samarbejde med Biblioteket. Vi havde fået
Birgitte Dinesen fra Kragerup gods til at læse fra årets bog: Babettes gæstebud. Efter
kaffen spillede og sang kvartetten Norna, der den aften var svundet ind til en trio.
Årets sidste foredrag ”Et kongeligt eventyr” med forfatter og cand.mag. Jens
Jørgensen tog udgangspunkt i hans seneste bog om kongesønnen H.C. Andersen.
Har I lyst til at genopleve aktiviteterne er der mange billeder på hjemmesiden. Klik
på ”Seneste fotos” eller ”Arkivfotos”.
I anledning af jubilæet var der mange arrangementer, hvoraf jeg vil nævne 2.
1) Den 15. april havde Foreningen inviteret til festforestilling i DRs Koncertsal.
Personligt var jeg skuffet. Der var ikke meget fest over det, foreningen var helt
fraværende på scenen, festtalen af Anders Lund Madsen var hverken morsom eller
oplysende, men den tv-udsendelse, der kom ud af det var mere seværdig end det vi
overværede. Vi var statister i en tv-produktion, som jeg godt kunne have undværet.
Foreningens jubilæum er i virkeligheden den 14. april, men nu har man ved en fejl
skrevet 15. april i så mange år, at man holder fast i den forkerte dato, selv om det i
grunden er historieforfalskning.

2) I foråret havde jeg, sammen med Kurt Andreasen fra Korsør-Skælskør et møde
med borgmester John Dyrby Poulsen. Vi fortalte om 100-års jubilæet og spurgte, om
kommunen ville være med til at markere begivenheden. Vi havde forskellige gode
forslag – synes vi selv – og mødet endte med at kommunen fremover flager på
Nordens dag 23. marts. Desuden blev vi enige om et træplantningsprojekt: 8
egetræer skulle plantes så de danner en cirkel. Vi havde i løbet af foråret flere
møder, hvor projektet blev planlagt, og den 1. november blev ”Den nordiske cirkel”
indviet med taler og snoreklip af borgmesteren i Birkemoseanlægget i Korsør, lige
bag kirken.
Vi arbejder fortsat, som det fremgår af det foregående, sammen med KorsørSkælskør Lokalafdeling. Vi var sammen om vandreudstillingen Imaginary
Landscapes, vi har en stand sammen på Livsstilsmessen i Skælskør og vi er ligeledes
med til de kommunale velkomstarrangementer i Musikhuset. Vi har aftalt at korte
vore navne ved at stryge Lokalafdeling i daglig tale.
I vores nordiske venskabskæde regnes Slagelse og Korsør-Skælskør for en enhed.
Det seneste venskabstræf 31. august fandt som tidligere nævnt sted i Paimio. Der
bekræftede vi hinanden i at næste planlagte træf i 2021 skulle være i Follo, Norge.
De skriver fra Follo, at de glæder sig til, at vi kommer og at forberedelserne er i
gang. I den forbindelse er vi ved at undersøge mulighederne for at kombinere en
sommerrejse til Norge med træffet i Follo.
Der skal også her lyde en tak til Slagelse kommune for den økonomiske støtte til
venskabsby-samarbejdet, som vi modtog fast gennem 8 år. Som vi aftalte med
forvaltning og politikere i 2009, fandt og udbyggede vi forbindelserne til Hässleholm
i Skåne, Ås, der nu hedder Follo i Norge, og Paimio i Finland.
Ifølge Sjællandske ønsker kommunen nu at finde nye venner i bl.a. Østen. Vi synes
at kommunen sagtens kunne finde inspiration til politikere og administrativt
personale lidt nærmere i nordiske kommuner, fx i de 3 vi allerede har fundet, med
alle de fordele, der ville følge med. Vi har haft gaver med alle 3 steder fra Slagelse
byråd, men officielt er de ikke registreret som kommunens venskabsbyer, men som
Foreningen Nordens venskabsforeninger. Derimod står der på kommunens
hjemmeside opført de nordiske venskabsbyer fra før kommunesammenlægningen
og nogle andre meget få har hørt om i Polen, Tyskland, USA og Kina. Vi synes, at
Slagelse kommune skal lytte til de mange gode argumenter, der kommer fra Nordisk
Ministerråd, om et øget fokus på Norden.
Efter den seneste optælling på Landskontoret, er vi nu den største lokalafdeling på
Vestsjælland med 219 medlemmer, og Vestsjællandskredsen er vokset til 868
medlemmer.

Jeg kommer ikke uden om at nævne Corona-pandemien. Vi har lyttet til og rettet os
efter myndighedernes anbefalinger og påbud. Derfor aflyste vi Gæstebud og
generalforsamling den 23. marts og udsatte forårsturen til 15. september. Nogle
medlemmer har meldt fra pga. Corona, så fra en venteliste på 7 har vi nu 4 ledige
pladser. Sommerrejsen til Grænselandet 10. - 14. august blev en rigtig fin tur. 20
medlemmer sammen med 20 gæster besøgte udvalgte steder af historisk betydning.
Billeder fra turen kan ses på hjemmesiden.
Programmet for næste sæson er udsendt til medlemmerne, og vi arbejder lige nu
med forårsturen 18. maj 2021 måske til Odsherred og sommerturen 1. – 6.
september 2021 til Norge med indlagt Venskabstræf 4. september.
Fælles om fremtidens løsninger. Det er overskriften på og ambitionen for Nordisk
Ministerråds formandskab for 2020. Danmark, Grønland og Færøerne deltager
sammen i arbejdet og har fordelt opgaverne mellem sig. Færøerne var med i 2005
og 2010, og Grønland er kommet med i år. Det er vores tidligere Landsformand
Mogens Jensen, der som minister for nordiske anliggender tegner formandskabet.
Norden skal være førende på klimaområdet. Det er især de unge, der har løftet
klimaet op på dagsordenen. Derfor skal vi lytte til dem og handle nu. Det skylder vi
dem – det er deres fremtid vi bygger på, udtaler vores statsminister Mette
Frederiksen. I overskriftform vil man især koncentrere sig om 3 områder: Det grønne
Norden. Det konkurrencedygtige Norden. Det socialt bæredygtige Norden. Nu må vi
se, hvor meget Covid-19 kommer til at spænde ben for det projekt.
Vi taler om at foreningen går på 2 ben. Det folkelige ben er møder, udflugter og
rejser i Norden, som vi kender det. Det politiske ben ”sparker” venligt men bestemt
til vore politikere, så de hele tiden bliver mindet om de nordiske forbindelser. Der er
rige muligheder for inspiration til lokalpolitikerne i vore nabolande. Man behøver
ikke altid flyve om på den anden side af kloden for at blive klogere.
Jeg vil gerne sige en stor tak til styrelsen, hvor alle har ydet en gedigen indsats og
ligeledes tak til den udvidede styrelse for kaffe og kage til møder og ture, opsætning
af borde og stole, opdækning og køkkentjans og moralsk opbakning. Tak for den
gode stemning, der altid er, når vi mødes. Ligeledes tak til alle medlemmer, fordi I
med jeres medlemskab, bakker op om idéen med mere nordisk samarbejde på alle
planer.
En særlig tak herfra skal lyde til Vagn Pedersen, der har valgt ikke at genopstille.
Vagn og Annelise blev indmeldt i 1997, og Vagn har både været kasserer og
formand, mens Annelise i hele perioden har bagt og lavet kaffe til møder og ture. Vi
har aftalt, at Vagn fortsætter med at skrive til Sjællandske og Ugenyt om fx
kommende møder og andre begivenheder.
Slagelse, 30. august 2020.
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