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Generalforsamling 

 

Tirsdag den 21. marts 2017 på Højskolen Østersøen  

 

Formandens beretning for året 2016: 

I år har jeg valgt at slå den mundtlige og skriftlige beretning sammen til én beretning 
for at forenkle proceduren og spare på resourcerne. Beretningen vil herefter blive lagt 
ud på foreningens hjemmeside. 
  
Lokalbestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i marts 2016 af flg.: 

Birte Fangel, formand 
Karen Margrethe Fink, næstformand 
Povl Petersen, kasserer 
Margit Olavsgaard, PR 
Hanne Boe, sekretær – udtrådt af bestyrelsen 1. november 
Lars Weitemeyer, ad hoc opgaver 

Lokalbestyrelsen har i 2016 haft 7 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i Kreds Sønder-
jyllands generalforsamling i Skærbæk Fritidscenter den 13. april. Den 4. oktober var 
der kredsmøde på Rødding Højskole, hvor vi deltog i Nordisk Kulturuges program 
den eftermiddag: ”Norden i fremtiden” - Hvordan udvikler vi det nordiske samarbej-
de?” v. Line Barfod. 
 
Tre fra bestyrelsen deltog den 19. november i den årlige tillidsmandsdag i Vejle. 

Lokalafdelingens medlemstal er pr. 31.12.16 på 163, hvilket er en lille tilbagegang i 
forhold til året før. Både på kredsplan og landsplan er medlemstallet desværre stadigt 
faldende. Der bliver flere pensionistmedlemmer, og det er svært at få nye yngre med-
lemmer. Kontingentindtægterne falder tilsvarende. 
 
Vi har i 2016 fastholdt den økonomiske støtte fra Aabenraa Kommune, som vi er 
glade for. Desværre har vi mistet annoncebeløbet på 600 kr. fra Sydbank.  
 
Vi forsøger hele tiden at udvide medlemskartoteket med flere mailadresser. Det hjæl-
per i forbindelse med de nyhedsbreve, vi sender ud, så vi sparer den dyre porto. Vi 
mangler mailadresser på ca. 25-30 medlemmer. Vi lægger fortsat årsprogrammet på 
hjemmesiden, som I kan finde på www.aabenraa.foreningen-norden.dk. Og vi er også på 
Facebook – som jeg må indrømme, at jeg ikke er så god til at bruge. Men vi har en 
god webmaster i Ole Møller. 
  

Årets program: 
 
Tirsdag den 26. januar havde vi i samarbejde med Gråsten/Sønderborg lokalafdeling 
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arrangeret ”Madkultur i Norden” på Ballebro Færgekro. Inge Adriansen, tidl. 
museumsinspektør på Sønderborg Slot fotalte levende om madkulturen i de nordiske 
lande, og Ballebro færgekro serverede en 3-retters menu: en norsk forret, svensk 
hovedret og finsk dessert. 70 deltagere havde en dejlig nordisk aften.  

Onsdag den 10. februar var der Afstemningsfest på Folkehjem i samarbejde med 
Grænseforeningen, Sprogforeningen, Historisk Samfund, Frederiksklubben og nu 
også Sønderjysk Skoleforening. Grænseforeningen stod for arrangementet, Jørn Buch 
var festtaler, og Sønderjysk Folkekor underholdt. Der var 225 deltagere. 
 
Efter generalforsamlingen den 15. marts på Højskolen Østersøen fortalte museumsin-
spektør Katrine Kampe om kunst i Sønderjylland med fokus på sønderjyske kunstne-
re.  Der var 26 deltagere.  

Den 19. april havde vi Foredrag- og sangaften med Jens Rosendal og Karen Hanne 
Munk på Højskolen. Det var en meget dejlig aften, hvor 60 mennesker var mødt op. 

Lørdag den 18. juni  var vi på bustur til Sydslesvig, til landet mellem Bredstedt og 
Husum. Tidl. lærer i Husum, Anders Schaltz Andersen var guide. Vi så bl.a. minde-
lunden for Schwesinglejren, Husum danske kirke, sejlede på floden i Friedrichstad og 
gik tur på Ejderdæmningen. 28 medlemmer deltog i turen.  
 
Efterårssæsonen begyndte med OrdFraNord, en nordisk litteraturfest i grænselandet,  
arrangeret af bibliotekerne i Sønderjylland og Dansk centralbibliotek i Flensborg. 
Den kendte islandske forfatter Einar Már Gudmundsson fortalte i Aabenraa om sit 
forfatterskab den 15. september. Der var mange deltagere på Folkehjem. 
 
Den 26. oktober fortalte højskoleforstander, idehistoriker Jørgen Carlsen, Testrup 
Højskole, om sin barndom og opvækst i Sønderborg i 50'erne og vejen til at blive 
højskoleforstander. Arrangeret i samarbejde med Grænseforeningen, Sprogforeningen 
Aabenraa Bibliotekerne og Foreningen NORDEN. Der var omkring 70 deltagere. 

Mandag den 14. november var der Skumringstid i Norden i samarbejde med Aabenraa 
Bibliotek. Årets tema var ”Fremtiden i Norden”. Tidl. biskop Karsten Nissen læste op 
af ”Vandets vogter” af Emmi Itäranta, Finland. Der var en god diskussion bagefter.  
32 deltagere.  

Julearrangementet den 8. december med Sct. Jørgens kirkes pigekor er ved at blive en 
tradition. Det dygtige pigekor sang, og organist Mogens Fangel Damm fortalte leven-
de om musik og tekster. Efter kaffen var der fællessang af julesalmer. 34 deltagere. 
 
Jeg vil også nævne det kommende arrangement her på Højskolen den 25. april: 
Musikalsk foredrag om Grønlands musikhistorie. Christian Søgaard fra Svendborg 
fortæller, danser, synger og spiller Grønlandsk musik fra sit lange samarbjde med 
grønlandske musikere og arbejdet som folkemusikindsamler. Det bliver meget 
spændende.  
 
Der er Nordisk Sommerlejr i Hillerød fra den 3. - 8. juli 2017. Lejren er for unge i 
alderen 11 – 14 år fra DK, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og 
Åland. Bestyrelsen har besluttet, at Foreningen kan yde et tilskud på 500 kr. til hver af 
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2 interesserede unge. Tilmeldingsskema og program kan fås ved henvendelse til Birte 
Fangel, tlf. 26164742 eller på mail bifa1201@gmail.com  
Frist for tilmelding er 31. maj.  

Bestyrelsen har desværre måttet aflyse rejsen til Bornholm og Sydskåne sidst i juni. 
Der var ikke tilstrækkelige tilmeldinger til, at turen kunne gennemføres til den angiv-
ne pris. Jeg vil gerne have, at forsamlingen drøfter om ”tiden er løbet fra 5-6 dages 
rejser”, og om alternativet måske er én – eller to-dages udflugter. 

 

Landsforeningen: 

Landsformand Mogens Jensen glæder sig over, at Karen Ellemann blev ny minister 
for nordisk samarbejde. Karen Ellemann har stor interesse i og erfaring fra det 
nordiske arbejde, både i Ministerrådet, Nordisk Råd og ikke mindst fra Foreningen 
NORDEN. Der er udfordringer nok: flygtningestrømmene, der påvirker den nordiske  
pasunion negativt; udviklingen i Rusland, der påvirker vore nærområder; klimaud-
fordringerne og den manglende europæiske handlekraft. 
 
Men Norden kan godt, siger Mogens Jensen. Det nordiske samarbejde i EU og FN 
skal styrkes. Der skal være flere fælles ambassadesamarbejder og gerne en enhed for 
fælles nordisk, koordineret implementering af EU-direktiver. For Norden repræsen-
terer en del af verden, der har meget at give til fællesskabet. På mange måder har vi i 
Norden vist vejen til fredelig sameksistens. Den internationale interesse for Norden 
er stor lige fra nordisk mad, litteratur, og film til nordisk natur og samfundsløsninger. 
I alle dele af verden efterspørges nordiske løsninger på globale udfordringer, og nor-
disk samarbejde om profilering af Norden i international sammenhæng er i stigende 
grad relevant. 

I 2019 har Foreningen NORDEN 100 års jubilæum, og der er nedsat et udvalg under  
landsstyrelsen, der skal komme med ideer og forslag til fejringen af det. Der er blevet 
holdt en lang række møder med kulturinstitutioner for at få dem til at sætte et nordisk 
præg på deres programmer i 2019. Men fejringen af jubilæet skal i høj grad også ske 
ude lokalt, og derfor er vores bestyrelse også åben over for gode ideer fra 
medlemmerne.  
 
 

Sønderjyllands kreds: 

Der blev afholdt kredsgeneralforsamling den 13. april i Skærbæk Fritidscenter, efter 
at deltagerne først havde fået en rundvisning i det imponerende Fritidscenter. 
 
Den nuværende kredsbestyrelse er: 
Lise Witthøft, Haderslev/Frøs Herred, formand og medlem af landsstyrelsen 
Birte Fangel, Aabenraa, næstformand og medlem af landsstyrelsen 
Susann Gabelgaard, Haderslev/Frøs Herred, kasserer og sekretær 
Tage Sørensen, Tønder-Skærbæk-Toftlund, suppleant til  landsstyrelsen 
Peter Bramsen, Tønder-Skærbæk-Toftlund, suppleant til landsstyrelsen 
Jens Peter Thestrup, Sønderborg/Gråsten 
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Svend Kohrt, Husby, Sydslesvig 

Fra 13. til 18. november havde vi i Sønderjylland besøg af en norsk tegneserieforfat-
ter Inga Sætre, som skulle besøge nogle skoleklasser i Sønderjylland og læse op og 
fortælle om sine bøger. I Aabenraa besøgte hun Løjt Kirkeby skole og fortalte for 7., 
8. og 9. klasser. Det var spændende at være med til.  
 
Jeg vil nævne, at Sønderjyllands kreds har generalforsamling onsdag den 5. april i 
Nygadehuset her i Aabenraa. Vi får besøg af foreningens landsformand Mogens 
Jensen, der vil holde oplæg om sine visioner for fremtiden for Foreningen NORDEN. 
Mødet er åbent for alle medlemmer, så hvis der er nogen af jer, der har lyst til at 
deltage, skal I give besked til mig, og få et program. Generalforsamlingen er sidste 
punkt på dagsordenen. 
 
Som afslutning vil jeg sige tak til alle, der har deltaget i eller støttet Foreningen NOR-
DENs arbejde i det forløbne år. 

Tak til alle medlemmer for et godt fremmøde til de forskellige arrangementer. 

Og så vil jeg takke alle i lokalbestyrelsen for en stor og engageret arbejdsindsats i 
2016 og for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen. 
 
Birte Fangel 
Formand 


