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2020 begyndte som planlagt. Vi havde hørt om en ny virus, der spredte sig fra Kina og havde nået
Europa på kort tid, men som nok ikke ville nå helt til Danmark. Vi skulle blive klogere. Men
møderne i januar og februar blev afviklet som planlagt.
Søndag den 12. januar 2020 havde vi besøg af eventyreren John Andersen, der fortalte om den
danske Vitus Bering, der i 1700-tallet gik i den russiske Zars tjeneste, udforskede Sibirien og det
farvand, der senere blev opkaldt efter ham: Beringstrædet.
Tirsdag den 11. februar 2020 hørte vi et nyt spændende foredrag af vores egen historiker Carsten
Egø Nielsen. Carsten fortalte om Genforeningen i 1920, et fint oplæg før årets sommerrejse i
august til Grænselandet.
Den 11. marts blev Danmark populært sagt lukket ned pga. pandemien, og det betød at vi måtte
aflyse flere aktiviteter. Det gik udover Gæstebud, generalforsamling og forårsudflugt.
Da restriktionerne senere blev lempet, kunne vi fra 10. – 14. august tage til Sønderjylland og
Nordtyskland. Det blev en god tur, hvor vi besøgte mange af de kendte seværdigheder. Dybbøl
Banke med museet, Dybbøl Mølle, Rundtur i Flensborg, og besøg en aften med et spændende
foredrag af Anke Spoorendonk, tidligere justits-, kultur- og europaminister. Hun var også
vicepræsident i Slesvig-Holsten og er i dag formand for Foreningen Norden i Sydslesvig. Desuden
besøgte vi Hedeby, Gottorp Slot, og Dannevirke med den nyfundne Danmarksport. Vi sejlede med
”hjuldamper” på Kielerkanalen, besøgte Christian 4. kobbermølle i Kruså og sluttede med at spise
på Grænsekroen inden hjemturen. Niels var som så ofte før chauffør på turen, der foregik i en af
Egons 5*busser.
1. september afviklede vi den udsatte generalforsamling og ligeledes årets Gæstebud. På
generalforsamlingen ønskede Vagn Pedersen ikke at genopstille, og som ny i bestyrelsen blev valgt
Gunnar Jensen. Formanden takkede Vagn for det store arbejde han i mange år har lagt i
foreningen, og kunne meddele at Vagn fortsætter med indlæg i Sjællandske og Ugeavisen op til
møder og andet i forbindelse med Foreningen Nordens arbejde.
Den udsatte forårsudflugt blev gennemført 15. september. Vi kørte til Rødby på Lolland, hvor vi
hørte om Femernforbindelsen. Efter frokost besøgte vi Frederiksdal Gods, der laver vin på
kirsebær. Turens sidste besøg gjaldt Dodekalitten ved Kragenæs.
Den 13. oktober fortalte journalist og forfatter Søren Peder Sørensen om Qullisat – kulminebyen
på Disko-øen, der blev forladt samtidig med at minedriften ophørte.
På Skumringsaftenen 9. november læste Dorte Smedegaard årets tekst og Linnéa Villén og Allan
Sjølin underholdt på tværfløjte og guitar med nordisk musik.
Søndag den 6. december var der visesang med Allan Høier akkompagneret af Allan Thorsgaard på
guitar.

Da vi nåede januar 2021 blev landet igen ramt af forsamlingsforbud, og vi måtte aflyse det
spændende foredrag 10. januar om iskerneboringer i Grønland med Dorthe Dahl-Jensen og det
samme gjaldt koncerten 16. februar med Pia og Sara Heise. I begge tilfælde lavede vi hurtigt nye
aftaler. Vi aflyste ligeledes den planlagte generalforsamling 23. marts 2021, som vi, i forståelse
med Landskontoret, udskød til i dag 22. marts 2022.
Efter nedlukningen i begyndelsen af 2021, blev restriktionerne lempet så tilpas, at vi kunne
gennemføre forårsturen til Odsherred 11. maj.
Turen begyndte som sædvanligt på busterminalen ved Slagelse station. Første stop var Audebo
Pumpestation ved Lammefjorden. Vi fik hele historien fra den første idé om en tørlægning til det
frugtbare landbrugsareal, det er i dag. Vi stoppede midt på dæmningen og kunne selv fornemme
det store anlægsarbejde, der dengang foregik med skovl, trillebør og hestevogn. Derefter besøgte
vi Odsherred Museum og så bl.a. kopien af Solvognen. Efter frokosten på Anneberg fortsatte vi til
Vejrhøj vingård ved Fårevejle, hvor vi var en tur i marken blandt vinstokkene og siden så
gæringstanke med videre inden smagsprøverne. Vinen smagte godt, så der blev solgt en del
flasker, inden vi kørte videre til Fugledegård ved Tissø. Her tog Henning Fougt imod og fortalte om
vikingetidens store kongsgård, der lå her, foruden mange andre historier. Bl.a. historien om fundet
af den store guldring på ca. 2 kg.
Sommerrejsen 2021 til Norge og Sverige den 1. – 6. september begyndte kl. 8 på busterminalen i
Slagelse. Første stop var Søby Brunkulsmuseum syd for Viborg. Her havde omkring 10.000
arbejdere gravet kul fra 1940 til 1970, hvor det lukkede. Videre til Hirtshals, hvor vi skulle med
færgen til Bergen, hvortil vi ankom efter en rolig sejlads. Efter en lille tur med vores medbragte bus
rundt i byen tog vi med Fløibanen op til et udsigtspunkt 320 m over byen. På tredjedagen kørte vi
med Bergensbanen den spektakulære og berømmede tur over fjeldet til Oslo. Fjerdedagen
begyndte med besøg på Holmenkollen og Vigelandsparken. Der var oprindelig planlagt et
venskabstræf, men nordmændene havde aflyst pga. Corona. Træffet afholdes i stedet i Ski 27-28
august i år. På femtedagen forlod vi Oslo efter morgenmaden og kørte mod Göteborg. Vi kørte
over øerne Orust og Tjörn, hvor vi besøgte Nordiska Akvarelmuseet, der havde en stor
Hundertwasser-udstilling. Museet er tegnet af de danske arkitekter Niels Bruun og Henrik
Corfitsen, der vandt en konkurrence med 386 forslag.
Vi havde planlagt at besøge Trollhättan, men sluseanlægget var under reparation og uden vand, så
det blev i stedet øen Tjörn, inden vi kørte videre til Göteborg. På sjettedagen var der sightseeing
fra bussen inden vi blev sluppet løs i det gamle kvarter Haga. Hjemturen gik via Helsingør, og vi
nåede Slagelse kl. 21.
Tirsdag den 19. oktober mødtes vi igen på Biblioteket til et foredrag. Jørn Berglund, der er
magister fra Københavns Universitet i arktiske og grønlandske studier, fortalte om Grønland. Vi
kom vidt omkring med emner som bl.a. selvstændighed, uddannelse, fiskeri, turisme,
mineindustri, sikkerheds- og klimaforhold.
På Skumringsaftenen den 15. november havde vi besøg af Ida Jessen, der læste de første 2 afsnit
fra Sally Salminens roman Katrina. Efter pausen sang Pia og Sara Heise akkompagneret af Irina
Gerkeuli danske sange af bl.a. Carl Nielsen og Kai Norman Andersen.
Vi måtte desværre aflyse mødet den 5. december, da Kristina Háfoss meldte afbud kort tid inden.
Vi har lavet en ny aftale med Kristina om et foredrag den 26. april 2022.

Det var et kort resumé af mødeaktiviteten de seneste 2 år. Og nu til noget helt andet:
Medlemsmæssigt skete der det den 15. november 2021, at Korsør-Skælskør Lokalafdeling blev
nedlagt, og 75 medlemmer ønskede at blive overflyttet til Slagelse Lokalafdeling, som derved er
vokset til over 250 medlemmer og nu er en af de største afdelinger i Danmark. Vi får også jævnligt
nye medlemmer i løbet af året, også fra kommunerne omkring Slagelse. Vi byder alle nye
medlemmer velkommen og håber, at vi sammen får nogle gode oplevelser.
Venskabsbysamarbejdet har ligget lidt stille de seneste 2 år, og kontakten har været på mail og
telefon. Det planlagte træf i Norge i 2021 blev aflyst pga. Covid 19-restriktionerne, men nu regner
vi med at det sker 27.-28. august i år.
Interessen for Norden har været stigende i de senere år, både internationalt og regionalt. TVserien om Anne og Anders på rundrejse i Norden var en øjenåbner for mange. De smukke og
voldsomme landskaber befolket med venlige mennesker, som vi kan tale med og forstå
umiddelbart. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd påpeger gang på gang nødvendigheden af
nordisk samarbejde på endnu flere områder end der, hvor det allerede sker. Der mener jeg godt,
at vi i Foreningen Norden kan bidrage med nogle erfaringer om nordisk folkeligt samarbejde.
Vi har i løbet af de sidste 10 år jævnligt mødtes og talt sammen med vore venner i Hässleholm, i
Paimio og i Follo. Vi har vist vore kommuner frem for hinanden under gensidige besøg. Vi har
samarbejdet om bl.a. billedkunst, musik og dans. Vi har lovning om et snarligt møde med
borgmester Knud Vincents, hvor vi skal drøfte, hvordan kommunen kan støtte venskabsarbejdet.
Vi har været glade for den økonomiske støtte vi fik tidligere til at finde og holde forbindelse med
nye venskabsbyer i Norden. Det arbejde synes vi er værd at bygge videre på og meget gerne aktivt
fra bl.a. kommunalt hold.
Jeg nævnte i beretningen for 2019, at Norden ifølge regeringen, skulle være verdensførende på
klimaområdet. Citat: ”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”. Det udtalte
statsminister Mette Frederiksen for et par år siden, men så kom Coronaen, og mange planer blev
udsat. Men planen er, at man især koncentrerer sig om 3 områder: Det grønne Norden, det
konkurrencedygtige Norden og det socialt bæredygtige Norden. De fleste restriktioner er nu
afskaffet i de nordiske lande, så vi kan kun opfordre til at gøre alvor af intentionerne. Foreningen
Norden hjælper gerne til så meget vi evner.
Inden jeg slutter beretningen vil jeg lige kort omtale programmet for næste sæson, som det ser ud
på nuværende tidspunkt:
18. oktober 2022 kommer professor Dorthe Dahl-Jensen, der kalder sit foredrag Isens
hemmeligheder. Vi har tidligere 2 gange måttet aflyse foredraget pga. Coronarestriktionerne, men
nu krydser vi fingre for at det lykkes i 3. forsøg til efteråret.
14. november 2022 samles vi til Skumringsaften. Vi har aftalt med forfatteren Dy Plambeck, at hun
læser årets tekst, og efter kaffen fortæller om sit forfatterskab. Aftenen slutter med fællessang,
hvor vi bl.a. skal synge en af de 3 sange, som Dy Plambeck har med i Højskolesangbogen. Kirsten
Larsen, vores faste akkompagnatør, styrer fællessangen. Aftenen afvikles i samarbejde med
Slagelse Bibliotek.

4. december 2022 får vi besøg af Dr. Scient. Sebastian H. Mernild, der er prorektor ved Syddansk
Universitet og professor i klimaændringer og glaciologi. I 2018 vandt Mernild Rosenkjærprisen, der
gives til en kulturperson eller videnskabsmand, der har formået at formidle et svært tilgængeligt
videnskabeligt emne. Sebastian Mernild vil tale om de igangværende klimaforandringer, og de
konsekvenser de får for livet på Jorden.
8. januar 2023. Forfatter og historiker Carsten Egø Nielsen fortæller om Herregårde i Slagelse
Kommune.
7. februar 2023. Endnu ikke programsat.
23. maj 2023. Forfatter og historiker Carsten Egø Nielsen tager os med på en bustur til spændende
kulturperler i Slagelse Kommune.
4. – 6. september 2023. Efter dette års tur til Færøerne planlægger vi en billigere sommerrejse
med bus til Nordjylland.
Jeg vil her til sidst benytte lejligheden til at sige en stor tak til hele bestyrelsen, hvor alle har ydet
en solid indsats under Coronatidens regimente og ligeledes tak til hele den udvidede bestyrelse for
kaffebrygning og kage til møder og ture, opsætning af borde og stole, opdækning, køkkentjans og
moralsk opbakning. Tak for den hjælpsomme gode stemning, der altid er, når vi mødes. Ligeledes
tak til alle medlemmer, både til de aktive, der kommer til et foredrag på Biblioteket eller som
deltager på en tur eller rejse og til de mindre aktive, fordi I med jeres medlemskab, bakker op om
idéen med mere nordisk samarbejde på alle planer.
Tak for ordet.
Steen Ludvigsen
formand

