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Generalforsamling. 

Torsdag d. 17. marts 2022, Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa.  

Formandens beretning for 2021. 

Generalforsamlingen i 2021 blev udsat to gange pga. Corona. Det blev juni inden vi 
kunne samles. Heldigvis både med foredrag og fællessang. Det var godt at mødes 
igen og mærke opbakningen bag vores lokalafdeling i Aabenraa.  

Alle 4 medlemmer på valg til bestyrelsen, modtog genvalg. 

Efter konstitueringen i juni 2021 bestod lokalbestyrelsen af følgende 
medlemmer. 

Karen Margrethe Fink, formand 

Birte Fangel, næstformand og PR-ansvarlig 

Povl Petersen, kasserer 

Birgit Støchkel, sekretær 

Margit Olavsgaard, ad hoc 

Lone Volquartz, ad hoc 

Lokalbestyrelsen har i 2021 holdt 6 bestyrelsesmøder og enkelte 
bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder fysisk eller online med andre foreninger 
og biblioteket om samarbejde om arrangementer og lignende. Der har været afholdt 
en række kredsbestyrelsesmøder vedrørende samarbejde om programfolder og andre 
aktiviteter.  

Bestyrelsen deltog i Kredsgeneralforsamlingen på Løgumkloster Højskole i juni 
måned og det ordinære kredsmøde blev afholdt på Folkehjem i Aabenraa 7. oktober 
2021. Repræsentantskabsmødet blev også afholdt i Aabenraa lørdag d. 21. august 
2021 i Aabenraa. Tillidsmandsmødet for bestyrelsesmedlemmer blev afholdt i Vejle i 
november 2021. 

Lokalafdelingens medlemstal var pr. 31.12.2021 på 154 medlemmer. Der har været 
nogle udmeldelser det sidste år, men der er heldigvis også kommet nye medlemmer, 
så vi har et stabilt medlemstal.  

Også i 2021 har Aabenraa kommune støttet Foreningen NORDENs aktiviteter med 
6000 kr. Tilskuddet, deltagerbetaling og samarbejde med andre foreninger er med til 
at vi kan holde et godt niveau i aktiviteter.  
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Samarbejdet med Aabenraa Kommune om venskabsbysamarbejdet har stået lidt på 
standby 2021 pga. Corona. Den planlagte fejring af 100 året for Genforeningen hvor 
både politikere og lokalformænd for Foreningen NORDEN i vore venskabsbyer 
Hønefoss, Växjö, Lojo og Skagaströnd også skulle deltage, blev udsat på ubestemt 
tid.  

Det er vores ønske og håb at det øgede fokus på samarbejdet mellem de nordiske 
lande fortsat bliver styrket og finder et godt leje igen efter Corona og den meget 
uoverskuelige situation i Ukraine.  

Foreløbig har vores nye borgmester Jan Riber Jakobsen tilkendegivet at vi fortsætter 
den proces, det tidligere byråd satte i gang for at genetablere kontakten til de gamle 
venskabsbyer. Vi har også netop fået melding om at der bliver et venskabsbytræf i 
Norge i juni 2022. Det hører vi nærmere om. Også forkvinden for Kultur- og 
fritidsudvalget, Signe Bekker Dhiman, har ytret ønske om at samarbejde med 
Foreningen NORDEN om det nordiske perspektiv i kommunen. Vi ser frem til dette 
samarbejde.  

Bestyrelsen har fortsat fokus på hvordan vi forbedrer kommunikationen med 
medlemmerne. Vi har indtryk af at Nyhedsbreve med opdateringer og informationer 
til medlemmerne om hvad der rører sig i Norden, fungerer fint. Medlemmerne får 
fortsat årsprogrammet for hele Sønderjyllands kreds i papirform. Programmet 
ligger også på hjemmesiden og vi kan også følges på Facebook.  

En arbejdsgruppe under Landsstyrelsen har lavet et 360 graders eftersyn af 
Foreningen NORDENs struktur og udfordringer. Blandt fokuspunkterne var 
kommunikation og indflydelse samt rekruttering af nye medlemmer. Bl.a. skal 
projekter som Nordjobb og øget digitalisering være med til at fange unges interesse 
for det nordiske fællesskab og de fælles værdier, vi kan samarbejde om.  

Som medlem af arbejdsgruppen, har jeg fremhævet at et godt samarbejde med andre 
lokalafdelinger, nyhedsbreve og brugen af flere levende billeder samt en 
modernisering af hjemmesiden kan være med til at skærpe interessen hos unge.    

Vi går ind for medlemmernes indflydelse, så gode idéer til forbedringer af 
kommunikationen modtages gerne. 

Årets aktiviteter: 
Lokalafdelingen, Landskontoret og Kredsen. 

Også 2021 vil blive husket for Corona restriktioner og nedlukninger og aflysning 
eller udskydelse af programpunkter, men faktisk har vi i Aabenraa Lokalafdeling igen 
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formået at afholde næsten alle planlagte aktiviteter på nær Afstemningsfesten 10. 
februar og rejsen til Norge i maj 2021.  

Generalforsamlingen blev skubbet til juni og Norgesrejsen blev udsat et år og 
afvikles i dagene 25. – 29. maj 2022. Foredraget om Edward Munch med Anja 
Kjølby blev ligeledes flyttet til maj 2022.  

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 3. juni 2021. Forud for 
generalforsamlingen kom Sigfried Matlok med et engageret og spændende foredrag 
om udviklingen i grænselandet fra 1920 til i dag. Rart at kunne mødes med foredrag 
og fællessang som vi plejer.  

I eftersommeren og tidligt efterår havde vi tre arrangementer som rakte ud over 
Lokalafdelingen for Foreningen NORDEN i Aabenraa. 

Den 21. august blev Foreningen NORDENs årlige Repræsentantskabsmøde 
afholdt i Aabenraa Statsskoles ny-renoverede Aula med godt 80 deltagere fra hele 
landet. Vi skulle stå for rammerne og de kulturelle indslag. Borgmester Thomas 
Andresen fortalte om byen og om kommunens forhold til det nordiske samarbejde. 
Tidligere generalkonsul, Henrik Becker Christensen holdt foredrag om portrætterne 
i billedsalen på Folkehjem illustreret med fine lysbilleder af portrætterne. Endelig 
bød Musikskolen ind med fint arrangerede stykker til illustration af 
Genforeningstemaet. Skolens kantines kok leverede en perfekt servering til 
gæsterne. En fin dag der fik Aabenraa på landkortet. 

I september havde vi 3 arrangementer.  

15. september arrangerede vi sammen med Nordisk Film og Kinorama i Aabenraa 
forpremiere på filmen Margrete den Første. Det var med meget kort varsel, men 
vi var 29 der ud over filmen, også fik en forfilm med klip fra Gallapremieren og en 
tale af den nye landsformand Lars Barfoed. Vi fik også middelaldersnacks i form af 
tørret frugt, nødder og æblecider/juice.  

Som en del af Litteraturfestivallen Ord fra Nord var Elsebeth Egholm på Aabenraa 
Bibliotek 16. september. Det var en spændende aften hvor vi fik indblik i hendes 
forfatterkarriere og udviklingen i forskellige skrivegenrer.  

Torsdag d. 30. september havde Sønderjyllands Kreds arrangeret en koncert 
med Rikke Thomsen i Kongesalen på Folkehjem. Der var ca. 100 tilhørere som fik 
en uforlignelig oplevelse med Rikke Thomsens sønderjyske sange fra hendes album 
der lige var på trapperne. Dejlig trubadur stemning for alle der holder af at lytte til 
Sønderjyske viser.  
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Sønderjyllands Kreds holdt sit årlige kredsmøde i Billedsalen på Folkehjem 
torsdag d. 7. oktober. Mødet startede med en rundvisning i Genforeningshaven ved 
Borgmester Thomas Andresen. Derefter spisning og møde om 360 graders eftersyn af 
Foreningen NORDENs struktur og organisering. Mødet blev ledet af Landsformand 
Lars Barfoed, og der kom mange gode idéer til ændring af Foreningen NORDENS 
indhold og struktur. En arbejdsgruppe har siden samlet materialet fra Kredsmøder 
afholdt i hele landet og fået udarbejdet en rapport, som nu skal bearbejdes i 
Forretningsudvalget, i Landstyrelsen og på Repræsentantskabsmødet i maj inden 
Lokalafdelingerne får den nye strategi- og handlingsplan. Jeg har siddet i 
arbejdsgruppen sammen med politisk valgte medlemmer af Landsstyrelsen, 
Formanden for Foreningen NORDEN og Formanden for FNU (Foreningen 
NORDEN Ungdom).  

28. oktober var vi 46 der oplevede Simon Fabers spændende og engagerende 
foredrag om fællessang i Norden. Vi fik helt nye vinkler på forskelle og ligheder 
mellem fællessang i Danmark, Norge og Sverige, og ikke mindst fik vi lejlighed til at 
synge de udvalgte viser og sange, endda krydret med en enkelt snaps til en svensk 
drikkevise. Dette var sidste mulighed for sang ved et arrangement inden Corona 
nedlukningen i december.  

Som en del af Nordisk Litteraturuge, afholdt vi traditionen tro Skumringstimen på 
Aabenraa Bibliotek 15. november. Temaet var ”Længsler og drømme i Norden” og 
i anledning af Ålandsøernes fejring af 100 året for deres selvstændighed, var bogen 
Sally Salminens roman ”Katrina”. Vores oplæser Thomas Nedergaard, blev 
forhindret pga Corona, men Bente Mortensen var en fin stand-in og de ca 35 
fremmødte havde en fin aften med en rigtig god diskussion.  

Ved årets sidste arrangement torsdag d. 18. november, som var i samarbejde mellem 
Sprogforeningen, Grænseforeningen, Biblioteket og Foreningen NORDEN, havde 
111 fundet vej til Billedsalen på Folkehjem for at høre Hans Christian Davidsen 
fortælle om synet på Emil Nolde og hans kunst efter 1945. Han er optaget af hvor 
vidt Noldes nationalsocialistiske sympatier kan aflæses i hans kunst som mange tyske 
kunstkritikere hævder. Spændende foredrag som gav helt nye vinkler på en person fra 
grænselandet.  

Nordisk Læsekreds: 

Ved sidste års generalforsamling blev det besluttet at vi skulle starte en nordisk 
læsekreds, hvis der var stemning for det. Læsekredsen har 10 medlemmer og ledes af 
Lone Volquartz. Vi har foreløbig haft møde om 3 af de 4 bøger, vi har besluttet at 
læse. I år er fokus på norsk litteratur. Deltagerne skiftes til at komme med 
læseoplevelser og præsentere forfatter og forfatterskab. Spændende og givende. Hvis 
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andre kunne tænke sig at være med i læsekredsen, kan I melde jer til Lone Volquartz 
eller til mig.  

Sønderjyllands kreds: 

Der blev som nævnt afholdt kredsgeneralforsamling på Løgumkloster Højskole 21. 
juni 2021. 

Den nuværende kredsbestyrelse er: 

Anke Spoorendonk, Formand. lokalformand Sydslesvig, medlem af landsstyrelsen og 
forretningsudvalget. 

Karen Margrethe Fink, Næstformand, lokalformand Aabenraa Kommune, medlem af 
landsstyrelsen 

Tage Sørensen, Lokalformand i Tønder Kommune, suppleant til landsstyrelsen 

Jette Langballe, Kasserer Sønderborg – Gråsten. Suppleant til landsstyrelsen 

Jørn Mejborn, Tønder Kommune, kasserer og sekretær 

Peder Columbus Mostrup, Haderslev/Frøs Herred, medlem af Kredsbestyrelsen 
halvdelen af året. 

Kredsbestyrelsen har især haft fokus på en styrkelse af samarbejdet i kredsen og 
vores måde at kommunikere med medlemmerne på. I det sidste år har situationen i 
Haderslev - Frøs Herred fyldt en del, fordi det ikke er lykkedes at få valgt en 
bestyrelse i deres lokalafdeling. Vi arbejder tæt sammen med Landskontoret for at 
finde en løsning så medlemmerne i lokalafdelingen får afklaret hvad de kan forvente 
af deres medlemskab. Vi følger også processen i arbejdsgruppen 360 graders 
eftersyn.  

Landsforeningen: 

Ved Repræsentantskabsmødet i august blev Lars Barfoed valgt som ny 
Landsformand. Endnu inden han blev valgt, havde han sat gang i arbejdsgruppen de 
360 graders eftersyn. I løbet af efteråret deltog han sammen med Christian Lagoni i 
kredsmøder over hele landet for at samle inspiration til arbejdsgruppen og der blev 
også afholdt onlinemøder i arbejdsgruppen. Lars Barfoed er meget udadvendt og 
sætter konstant fokus på vigtigheden af det nordiske samarbejde. Vi forventer en god 
udvikling i Foreningen NORDEN under hans ledelse.  

Ligeledes ser vi frem til et godt samarbejde med vores ny-valgte Generalsekretær, 
Christian Lagoni. Han har på udmærket vis vikarieret for den afgående 
Generalsekretær Peter Jon Larsen undes dennes sygdom, så han kender jobbet. 
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Landskontoret er begyndt at sende Nyhedsbreve til Tillidsfolkene og til 
medlemmerne og de har også øget fokus på at forny indholdet på Foreningens 
hjemmeside. Et resultat af 360 graders eftersynet. 

Det nordiske samarbejde:  

Som nævnt er det Nordiske samarbejde på mange planer sat i fokus fra 
Landskontorets side. Det kommer I til at høre mere om i fremtiden.  

Det nordiske samarbejde på det lokale plan blev udsat, men ikke aflyst. Vi er glade 
for at der er kontakt mellem de 5 venskabsbyers kommuner: Lojo, Växjö, Hønefoss, 
Skagaströnd og Aabenraa, og vi ser frem til at processen genoptages i forbindelse 
med venskabsbystævnet i Norge i juni 2022.  

Julehilsner fra venskabsbyernes lokalafdelinger af Foreningen NORDEN bekræfter at 
også vore nordiske nabolande har været voldsom påvirket af smitten fra de 
forskellige Corona varianter. Nu glæder vi os til at gennemføre Foreningen 
NORDEN’s og Aabenraa Kunst & Musikforenings fælles tur til Hønefoss og Oslo i 
maj 2022.  

Som afslutning på denne årsberetning, vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for det 
gode samarbejde og det gode engagement i udviklingen af nye idéer til program og 
forbedring af kommunikationen med medlemmerne. Det har ikke været nemt at 
forudse arbejdets omfang i år, men vi har bevaret lysten til at arbejde med Nordiske 
spørgsmål og finde på nye tiltag. Jeg vil også gerne takke vores revisor Rasmus 
Callesen for altid at stå klar til at revidere foreningens regnskab.  

I lokalbestyrelsen sætter vi også stor pris på samarbejdet med andre kulturelle 
foreninger, bl.a. Kunst- og Musikforeningen, Grænseforeningen og Biblioteket, men 
også Historisk Samfund, Sprogforeningen, Frederiksklubben og Sønderjydsk 
Skoleforening. Det gode samarbejde gør det muligt at forbedre programmet med 
dyrere oplægsholdere og det kan samtidig gøre Foreningen Norden synlig i en større 
kreds.  

Tak til alle medlemmer der støtter foreningen og deltager i vore arrangementer. Og 
tak for den positive tilbagemelding jeg ofte får på Nyhedsbrevene. Vi ser frem til en 
ny sæson og vil gøre vores bedste for at tilgodese så mange ønsker som muligt. I er 
altid velkomne til at komme med gode idéer. 

Tak fordi I bakkede op i 2021. 

Karen Margrethe Fink 

Formand. 


