
Foreningen Norden 
Lokalafdeling for Aabenraa Kommune 

Generalforsamling. 

Tirsdag d. 24. Marts 2020 på Skyttegården, Hjelm Allé, Aabenraa.  

AFLYST pga. Coronakrisen 

Formandens beretning. 

Denne beretning vil efter generalforsamlingen blive lagt ud på lokalforeningens 
hjemmeside. 

Lokalbestyrelsen: 

Ved generalforsamlingen i marts 2019, blev Lone Volquartz valgt som nyt medlem af 
bestyrelsen. Efter konstitueringen i april bestod lokalbestyrelsen derfor af følgende 
medlemmer. 

Karen Margrethe Fink, formand 

Birte Fangel, næstformand og pr. 1. december  PR-ansvarlig 

Povl Petersen, kasserer 

Birgit Støchkel, sekretær 

Margit Olavsgaard, PR-ansvarlig til 1. december, derefter ad hoc 

Lone Volquartz, ad hoc 

Brian Roworth, ad hoc 

Lokalbestyrelsen har i 2019 holdt 8 bestyrelsesmøder og enkelte 
bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møder 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 
og bestyrelsen har deltaget i Kredsgeneralforsamlingen på Duborgskolen i april og 
kredsmødet i Sønderborg-Gråsten afdelingen i august. Desuden deltog de fleste fra 
bestyrelsen i Gallaforestillingen i DR’s koncertsal d. 15. april i fejringen af 100 års 
jubilæet for Foreningen Norden og 3 bestyrelsesmedlemmer deltog i 
Repræsentantskabsmødet i Rødovre 25. maj hvor Foreningen Nordens 100 års pris 
blev uddelt til Bent Fabricius Bjerre, bl.a. en anerkendelse af hans mange bidrag til 
nordiske film og serier. 3 medlemmer deltog i Tillidsmandsdagen i Vejle 23. 
november.  

Lokalafdelingens medlemstal var pr. 31.12.2019 på 158 medlemmer. Lidt flere end 
sidste år hvilket er glædeligt. Der har været nogle udmeldinger, men der kom også 17 
nye medlemmer i 2019. Denne tendens håber vi fortsætter i 2020.  
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Vi har også i 2019 modtaget 6000 kr. i støtte fra Aabenraa Kommune. Tilskuddet er 
vigtigt for at vi kan fastholde vores aktivitetsniveau. Det er ikke gratis at få gode 
oplægsholdere eller gode kulturelle indslag, men deltagerbetaling er med til at vi kan 
holde et godt niveau.  

Samarbejdet med Aabenraa Kommune har været fint i 2019. I flere år har vi som 
forening opfordret til at kommunen genoptager sit venskabsbysamarbejde med de 4 
venskabsbyer i Finland (Lojo), Sverige (Växjø), Norge (Hønefoss) og Island 
(Skagaströnd). Kommunen har nu valgt at invitere politikere fra de 4 venskabsbyer på 
besøg fra fredag d. 29. til søndag d. 31. maj i forbindelse med festlighederne ved 
åbningen af Genforeningsparken ved Folkehjem. Sammen med politikerne kommer 
også formændene for Foreningen Norden i de 4 byer. Vi håber at fejringen af 100 året 
for genforeningen og det øgede fokus på det nordiske politiske samarbejde - netop i år 
hvor DK har formandsskabet i Nordisk ministerråd  - kommer til at markere en ny 
start for venskabsbysamarbejdet. 

Bestyrelsen har hele tiden fokus på hvordan vi bedst kan kommunikere med 
medlemmerne og informere jer om hvad der foregår. Det er lykkedes os at få 
mailadresse på næsten alle. Vi kan derfor spare penge i porto, men også at vi kan 
opdatere medlemmerne langt oftere end ellers fx via nyhedsbreve. Vi udgiver fortsat 
årsprogrammet i en folder til uddeling, men lægger det også på hjemmesiden. 
Desuden er vi på Facebook.  

Årets program: 

Afstemningsfest på Folkehjem 10. februar i samarbejde med Sprogforeningen, 
Grænseforeningen, Historisk Samfund, Frederiksklubben og Sønderjysk 
Skoleforening var årets første arrangement. Her holdt Simon Faber hovedtalen som en 
fin forberedelse til genforeningsfejringen i 2020 og han introducerede Sigurd Barretts 
sang ”Man må trække en grænse”.  Der var fuldt hus. 

Tirsdag d. 26. marts holdt vi den årlige generalforsamling på Højskolen Østersøen. 
Efter generalforsamlingen talte Anke Spoorendonk, tidligere minister i Kiel, om 
”Sydslesvig og Norden – Om at føre nordisk politik i Slesvig-Holsten”. Der var over 
30 deltagere.  

Tirsdag d. 30. april talte Taina Hvidlykke om ”Finsk kunst, design og arkitektur fra 
Guldalderen til i dag”. Dette arrangement blev lavet i samarbejde med Aabenraa 
Kunst- og Musikforening og var en fantastisk optakt til vores rejse til Finland i Maj-
Juni. Der var ca 50 deltagere 

Onsdag d. 29. maj til søndag d. 2. juni. Tur til Finland sammen med Kunst- og 
musikforeningen. 39 deltagere. Fantastisk tur til først venskabsbyen Lohja/Lojo med 
besøg i Tytyri minen, flere interessante kirker og Fiskars museet. Desuden herlig 
middag med Foreningen Nordens medlemmer i Lojo. Derefter meget fin oplevelse og 
gode dage i Helsinki med byvandring, besøg i Finlandia, museumsbesøg, opera og 



Foreningen Norden 
Lokalafdeling for Aabenraa Kommune 

koncert – noget for alle parter. Vi har fået rigtig god tilbagemelding på turen og 
tænker at gentage successen med en fælles rejse i Norden næste år. 

Tirsdag d. 10. september – Foreningstorvet på Aabenraa Bibliotek. Nyt tiltag for at 
synliggøre Foreningen Norden og for at møde borgerne i øjenhøjde. Vi var tre tilstede 
fra 14 – 16. Det var en god oplevelse selvom der ikke er så mange voksne på 
biblioteket på det tidspunkt. Til gengæld var der en del børn med deres forældre og de 
syntes vores flagkonkurrence var sjov og spændende. Planen er at prøve igen i år. 

Torsdag d. 19. september OrdFraNord på Aabenraa Bibliotek. Den islandske forfatter 
Jon Kalman Stefánsson havde en samtale med Anette Jensen (Sognepræst i Løjt). 
Spændende aften med mange deltagere. OrdFraNord er et led i Nordisk litteraturfest i 
grænselandet som vi deltager i hvert år. Dejligt samarbejde med bibliotekerne i 
grænselandet. 

Onsdag d. 9. oktober i Billedsalen på Folkehjem fortalte professor emeritus, Hans 
Jørgen Schanz om sin sønderjyske opvækst på Als og i den efterfølgende diskussion, 
kom han ind på sit forfatterskab og sit virke ved Idéhistorie ved Århus Universitet. 
Eftermiddagen var arrangeret i samarbejde med Sprogforeningen, Grænseforeningen 
og Aabenraa Bibliotek. Der var 55 til foredraget.  

Søndag d. 27. oktober i Sønderjyllandshallens Foyer, ”Flyglet kalder” med nordiske 
sange. Foreningen Nordens 100 års jubilæum fik ud over fællessangen en ekstra 
opmærksomhed da Grønlænderkoret optrådte i nationaldragter med grønlandske 
sange. Festlig eftermiddag. Der var 420 mødt op i Foyeren – der plejer at være 200 – 
250.  

Onsdag d. 4. december, Adventsarrangement. Dette blev vores sidste arrangement på 
Højskolen Østersøen. Det er vi kede af, for vi havde netop fået gode aftaler om 
samarbejdet om vore arrangementer så de kunne indgå i højskolens kursusudbud. Vi 
fik en god aften hvor Øsby Kirkes kvindekor gav en fin koncert og efterfølgende hjalp 
os alle med at synge julesange og andre sange. Dejlig oplevelse at føle sig som en del 
af et kor. Det var dog ikke gået uden korets leder og pianist, Mikaela Bang Jakobsen. 
Vi var 35 til arrangementet. 

Sønderjyllands kreds: 

Der blev afholdt kredsgeneralforsamling på Duborgskolen i Flensborg mandag d. 29. 
april efter rundvisning på den ny-renoverede del af skolen. 

Den nuværende kredsbestyrelse er: 

Tage Sørensen, Tønder-Skærbæk-Toftlund, formand og medlem af landsstyrelsen. 

Anke Spoorendonk, lokalformand Sydslesvig, medlem af landsstyrelsen. 

Jørn Mejdal, Tønder-Skærbæk-Toftlund, kasserer og sekretær 
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Ann Møller Gram, Haderslev/Frøs Herred, suppleant landsstyrelsen. 

Karen Margrethe Fink, Lokalformand Aabenraa Kommune, suppleant landsstyrelsen 

Jens Peter Thestrup, lokalformand Sønderborg/Gråsten.  

Torsdag d. 29. august, kredsmøde for alle medlemmer med rundvisning i Gråsten 
Slotskirke og have. Middag og møde på Providence. Sønderborg-Gråsten står bag 
arrangementet. 

Mandag d. 20. april 2020. Kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole i 
Gram. Haderslev(Frøs Herred arrangerer.  

Kredsbestyrelsen har ud over de sædvanlige mødepunkter, haft møder hvor særligt 
unge borgere var i fokus. Det drejer sig om evt. engagement fra lokalafdelingerne i 
forbindelse med afviklingen Open Nordic Tournament 2020 for U-16 pigelandshold 
fra 2.-8.juli , som afholdes i Syd og Sønderjylland + Nordtyskland i anledning af 
genforeningsåret. Desuden om Nordjobb som er et tilbud til unge mellem 18 og 35 år. 
Vi satser på at få sat gang i Nordjobb, som er et fantastisk tilbud til unge om at bruge 
dele af deres sabbatår fx til at arbejde fra 4 – 26 uger i et andet nordisk land.  

Landsforeningen: 

Landsforeningen og Landskontoret har i 2019 haft fokus på fejringen af 100 års 
jubilæet for Foreningen NORDEN. Der blev udsendt et jubilæumsskrift, som alle 
medlemmer har fået tilsendt og man kunne i 2019 melde sig ind i Foreningen 
NORDEN uden at betale kontingent. Det er der mange der har gjort – 1600 på 
landsplan – og det spændende er om medlemmerne holder ved. Det ser det ud til 
gælder for vores lokalafdeling. 

Gallaforestillingen i DR’s koncertsal 15. april blev TV-transmitteret og gjort til en 
landsbegivenhed. Det store projekt Syng Norden Sammen lørdag d. 7. september var 
et fællesnordisk projekt hvor hele norden blev samlet i sang på tværs af landegrænser. 
Århus Festuge lagde ud. Endelig stod landkontoret bag 
jubilæumsrepræsentantskabsmødet hvor bl.a. Per Arnoldi præsenterede den nye 
Norden plakat, Sofie Gråbøl læste en monolog, Minister for Nordiske anliggender, 
Eva Kjær Hansen holdt tale og Bent Fabricius Bjerre fik overrakt en pris. Meget 
festligt. 

Landsforeningens formand har siden foråret været tidligere næstformand Marion 
Petersen da Mogens Jensen blev minister i den Socialdemokratiske 
mindretalsregering. Der vælges en ny landsformand ved repræsentantskabsmødet 16. 
maj på Folkehjem i Aabenraa. Mogens Jensen har ikke sluppet det nordiske idet han 
er minister for Nordiske anliggender og dermed med i Nordisk ministerråd som 
Danmark er formand for i 2020.  

Det nordiske samarbejde:  
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Der er kommet ekstra fokus på det nordiske samarbejde i 2019 og det fortsætter i 
2020. I efteråret satte de nordiske statsministre et fælles mål for klimaet og 
formandsskabet i Nordisk ministerråd i 2020 er med til at fastholde og forbedre 
samarbejdet i de nordiske lande. Den storpolitiske interesse (USA, Kina og Rusland) 
for Grønland har sat skub i det arktiske samarbejde i Norden. Det er vigtigt at det 
politiske arbejde bakkes op af befolkningen og derfor må vi som forening være både 
kulturelle (kunst, litteratur, musik, design mm.) og politiske i forbindelse med 
klimaforandringer, ligestilling og menneskerettigheder. 

Det nordiske samarbejde fylder også på det lokale plan. Vi er glade for at der nu er sat 
gang i en dialog mellem de 5 venskabsbyers kommuner: Lohja, Växjø, Hønefoss, 
Skagaströnd og Aabenraa. Der er mange udfordringer i de 5 kommuner der er 
sammenlignelige, fx klimaudfordring, infrastruktur, affaldshåndtering, 
sundhedssektoren, uddannelsesinstitutioner, kultur, sport osv. Foreningen Norden 
Aabenraa samarbejder med kommunen om planlægningen af besøget fra de 4 
venskabsbyer i slutningen af maj, da vi som lokalbestyrelse tager os af 
venskabsbyernes repræsentanter for Foreningen Norden. Vi ser frem til mødet fra d. 
29. Til d. 31. maj. 

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. En særlig tak til Brian Roworth 
for din indsats og engagement i bestyrelsen. Brian har valgt at forlade bestyrelsen på 
sin 80 års fødselsdag, men han melder sig ikke ud af foreningen.  

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 Sønderjysk 
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. 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 for et fint 2019. 

Karen Margrethe Fink 

Formand. 

Årsberetningen pr. 10. marts 2020. 


