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Beretning for 2017
2017 blev et godt år for foreningen på fere ooråder. er var god tlslutning tl arrangeoenterne og
fyldte busser på både forårsudfugten tl aoss og soooerrejsen tl otland. Medleostallet er vokset
fra godt 100 ved starten af 2017 tl i dag over 150.
Jeg vil nu kort ootale årets aktviteter:
Vi indledte osderækken ssndag eferoiddag den 8. januar oed fællessang på Biblioteket. Marianne
Reiche sad ved klaveret og vi sang fra hsjskolesangbogen foruden oodelte svenske og norske viser,
revyviser og evergreens.
Tirsdag den 7. februar havde vi bessg af Kurt Rehder, der oed udgangspunkt i eventyret ”Et stykke
perlesnor”, soo H. C. Andersen skrev i 1859, fortalte oo jernbanens ankoost tl Korssr, oo oodgangen
for projektet og endelig indvielsen i 1856.
Tirsdag den 14. oarts havde vi Nordisk gæstebud på Liselund oed eferfslgende generalforsaoling.
Efer oiddagen fortalte Carsten Egs Nielsen Liselunds historie.
Tirsdag den 9. oaj var vi på den årlige forårsudfugt, der gik tl aoss. er var stor interesse for turen,
hvor vi begyndte oed et foredrag på Energiakadeoiet, hvor vi hsrte oo hvordan sens satsning på
vedvarende energi var lykkedes ved fælles energisk arbejdsindsats. Efer frokosten bessgte vi
Kanhavekanalen, soo vikingerne byggede for over 1000 år siden. Vi fortsate tl et udsigtspunkt på
nordsen og slutede oed kaae i den idylliske Langsr havn. er var kun en enkelt ledig plads i bussen, så
det var neot at holde styr på oo alle koo oed hjeo efer en god lang dag.
Medleosrejsen tl otland i august blev også udsolgt. en var arrangeret i saoarbejde oed Egons
Rejsebureau, der kunne sælge de sidste 10 ledige pladser i fri handel. et er ikke lige hver dag, oan
koooer forbi otland, så oåske derfor den store interesse for turen. Vi havde guide oed hele vejen, så
bestyrelsen kunne bare nyde de veltlretelagte daglige oplevelser.
en 1.-3. septeober havde Hässleholo inviteret tl Venskabsbytræf. Vi var 18 deltagere fra lagelse
koooune, 6 fra Norge, 2 fra Finland og 31 fra Hässleholo. Vi var alle indkvarteret privat og oplevede
stor gæstrihed. Hässleholo fejrede saotdigt 70 års jubilæuo og havde oo lsrdagen arrangeret en
interessant bustur i ooegnen. Her lærte vi, at selv oo de feste ord på svensk ligner dansk, så hedder
hyld fäder, erants hedder vintergæk og vintergæk hedder snddrop. Afenen slutede oed festoiddag
og forrygende underholdning oed lokale kræfer. En rigtg god oplevelse.
Eferårets osderække blev indledt trsdag den 5. septeober oed et lille foredrag af Troels Christensen,
der vikarierede for sin bror Villuo. Overskrifen var arbejdet i Nordisk Råd. Troels vidste ikke så oeget
oo det arbejde, oen vi fk da det PowerPoint-show, soo Villuo havde forberedt.
en 3. oktober havde vi bessg af Tuula Kaarina Eskeland, der fortalte oo skogfnnerne, der i slutningen
af 1500-tallet bosate sig i Hedoark i det grænseooråde oelleo verige og Norge, der i dag kaldes
Finnskogen. er var stor interesse for eonet og oange ikke-oedleooer havde fundet vej tl Biblioteket.

Mandag den 13. noveober saoarbejdede vi soo sædvanligt oed Biblioteket oo årets kuoringsafen.
et er den afen, hvor tusindvis af tlhsrere på oere end 2000 biblioteker og andre saolingssteder i
Norden og Baltkuo saoles i skuoringstoen kl. 19 lokal td for at lyte tl en nordisk fortælling.
Teoaet i 2017 var Øer i Norden, og Finn jetng læste uddrag fra Ulla-Lena Lundbergs rooan: Is. Efer
oplæsning, kaaeete og kage gav Bel Canto koret koncert.
Årets sidste osde ssndag eferoiddag den 10. deceober fra 14–16 bsd på fortællinger fra ousikkens
verden og fællessang i selskab oed Jsrgen Kastrup-Larsen.
aoarbejdet oed Korssr- kælsksr Lokalafdeling er fortsat godt. et begyndte for 8 år siden soo et krav
fra kooounen for at stste venskabsbysaoarbejdet, og oedleooer fra vore 2 afdelinger koooer
jævnligt tl hinandens osder. Vi har bl.a. afalt, at vore osder ligger i begyndelsen af oåneden, oens
deres ligger i sidste del. å vidt det nu er ouligt. Jeg har i sidste uge saooen oed Kurt fra Korssrkælsksr haf et osde oed borgoester John yrby Paulsen og tdligere borgoester Lis Tribler på
borgoesterkontoret. Vi drsfede forskellige forhold ookring det freotdige venskabsbysaoarbejde. et
er nu slut oed, at vi skal foroidle tlskud tl andre foreningers rejser i Norden, oen vi får sandsynligvis
en suo penge tl vores eget arbejde. Vi håber på en 4-årig afale og regner oed oindst et osde oere
fsr afalen er på plads.
Og nu tl lidt oo freotden.
et næste venskabstræf er afalt tl at fnde sted i 2019. et skulle være i Ås, oen de oagter det ikke, så
Paioio har oeddelt, at det kan blive hos deo. et bliver nok afalt i næroeste freotd.
I 2019 har Foreningen Norden 100 års jubilæuo. et fejres i anoark oed et stort arrangeoent 15.
april i Rs Koncertsal, hvor bl.a. ronningen deltager. Men lokalt begynder vi oed en kunstudstlling på
Kongegården i Korssr. 4 kunstnere: usanne Thea fra Korssr, Mats Lindh fra Hässleholo, Peter olberg
fra Kristansand og Teija Lehto fra Paioio udstller saooen under overskrifen ”Ioaginære landskaber”.
Efer Korssr fyter udstllingen rundt tl venskabsbyerne og er i Paioio, når vi holder venskabstræf der i
septeober. et er planen, nu oå vi se hvordan det går. 3 udstllingslokaler er bestlt og skonooien er
næsten på plads. e 4 kunstnere osdes tl et planlægningsosde 12.-16. april hos usanne Thea i Korssr.
Foreningen deltager i planlægningen, da vi i Venskabsgruppen har bevilget et belsb tl transport af kunst
og kunstnere.
kolesaoarbejdet er for nuværende gået helt i stå. et så ellers lovende ud oed elevudveksling oelleo
Helos skole i Korssr og 2 skoler i Hässleholo. Men, soo det hedder i et gaooelt oundheld, oan kan
trække hesten tl truget osv. I svrigt har tllinge skole netop oeldt sig ud af foreningen, en uge efer at
Venskabsgruppen havde bevilget 13.000 kr. tl en klasseskitur tl Norge.
idste år på denne td havde vi netop beslutet at genoptage kåne- jælland arbejdet, hvor afdelinger
fra begge sider af Øresund osdtes nogle gange oo året tl drsfelser af eoner af fælles interesse. er
blev dog ingentng ud af den beslutning, så dete arbejde ligger stlle og venter på bedre tder.
Men her i vores afdeling ligger vi ikke stlle. Forårs- og soooerprograooet har ligget klart et stykke td.
en traditonelle forårstur går i år tl Fyn den 15. oaj. er er på nuværende tdspunkt tloeldt 32, oen
da tloeldingsfristen er 3. april, forventer jeg lidt fere tloeldinger.

oooerrejsen tl Tallinn, Helsinki og Åbo er allerede udsolgt. Niels skal igen soo de 3 foregående år
være chauasr på hele turen. Vi har afalt oed Egons, at der kun bliver opsaoling i lagelse, Ringsted og
lostrup inden vi ksrer videre ood verige.
en 24. august er det 75 år siden Foreningen Nordens lokalafdeling blev stfet i lagelse. et fejrer vi
oed en fest på Liselund. Menuen blev afalt i går, og fsr festoiddagen giver Ars Nova koret en koncert
oens Anders Ahnfelt-Rsnne underholder efer oaden oed sang og ousik. Vi lægger op tl en festlig dag
og håber naturligvis på stor tlslutning. I det koooende prograo vil dagen blive næroere beskrevet.
Lokalafdelingen får ca. det halve af kontngentet tlbage fra Landskontoret, så oedleosfreogangen gsr
os i stand tl at sge kvaliteten og kvantteten af aktviteterne.
oo tdligere år vil jeg igen opfordre alle, der endnu ikke får oails fra foreningen, tl at sende en oail tl
foroand@norden-slagelse.dk. å koooer I oed på oailinglisten og vil freoover oodtage prograooer
oo. direkte tl jeres cooputer eller soartphone. et trykte prograo kan altd fås på osderne og på
Biblioteket.
I en verden, hvor uenighed og oistro oelleo soå og oelleo store lande breder sig, hvor fere og fere
ssger væk fra forpligtende fællesskaber, hvor grænsehegn skyder op og adskiller oennesker, hvor
verdens ledere skændes i stedet for at ssge lssninger, der har vi i Norden en enestående oulighed for at
vise ekseopler på godt naboskab. Helsingforsafalen fra 23. oarts 1962, soo betegnes soo Nordens
grundlov, er grundlaget for arbejdet i Nordisk Råd, der rådgiver Nordisk Ministerråd. Vores forening har
nære forbindelser tl Nordisk Råd og var oed i udarbejdelsen af den dagsorden oan arbejdede under,
da anoark senest havde foroandskabet. Vi kan arbejde for og håbe at fere oed tden forkaster oistro
og fendskab og vælger tllid og saoarbejde i stedet.
Til sidst en stor tak tl bestyrelsen og tl bestyrelsens bedre halvdele for det gode saoarbejde og den
gode steoning, der altd er, når vi er saooen. Også tak tl alle jer oedleooer. Jeres opbakning er helt
nsdvendig for at Foreningen Norden oåske en dag kan oedvirke tl en egentlig nordisk forening. Tak tl
Byrådet for skonooisk hjælp og tl alle andre, der i årets lsb har hjulpet, når det var nsdvendigt.
lagelse den 20. oarts 2018.
teen Ludvigsen,
Foroand, Foreningen Norden, lagelse Lokalafdeling

