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Generalforsamling 

Tirsdag den 20. marts 2018 på Skyttegaarden  

 

Formandens beretning for året 2017: 

Lige som sidste år er der kun én beretning og den vil efter generalforsamlingen blive 
lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor alle kan læse den. 
  
Lokalbestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i marts 2017 af flg.: 

Birte Fangel, formand 
Karen Margrethe Fink, næstformand 
Povl Petersen, kasserer 
Margit Olavsgaard, PR 
Lars Weitemeyer, ad hoc opgaver 
Ulla Bjerregaard Jessen, kontakt til skoler 
Birgit Støchkel, ad hoc opgaver 

 
Lokalbestyrelsen har i 2017 holdt 7 bestyrelsesmøder. Vores lokalafdeling afholdt den 
5. april Sønderjyllands kredsgeneralforsamling, der startede med en byvandring i det 
gamle Aabenraa, og derefter foregik i Nygadehuset. Den 30. september var der kreds-
møde med rundvisning på det spændende Vadehavscenter i Vester Vedsted med 
efterfølgende møde på Brøns Kro.  
 
En fra bestyrelsen deltog i den årlige tillidsmandsdag i Vejle den 18. november. 

Lokalafdelingens medlemstal er pr. 31.12.17 på 157, hvilket er en lille tilbagegang på 
6 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 og 
yngre medlemmer. 
 
Vi har også i 2017 modtaget et beløb på 6.000 kr. fra Aabenraa Kommune, som vi er 
glade for. Vi kan ikke fastholde det nuværende aktivitetsniveau uden den støtte, men 
vi kunne ønske os, at beløbet blev pristalsreguleret. 
 
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. 15-16 medlemmer. Vi lægger fortsat årsprogrammet på 
hjemmesiden, som I kan finde på www.aabenraa.foreningen-norden.dk. Og vi er også 
på Facebook. Vi har en dygtig webmaster i Ole Møller. 
  

Årets program: 
 
Onsdag den 18. januar på Højskolen Østersøen: Et finsk arrangement i anledning af 
Finlands 100 års jubilæum i 2017. Foreningerne NORDENs Forbundssekretær 
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Henrik Wilén holdt et spændende og levende foredrag om Finlands historie og landets 
aktuelle politik, økonomi og kultur. 33 deltagere. 

Tirsdag den 31. januar på Aabenraa Bibliotek:Forfattermøde med Lisbeth Nebelong. 
Hun præsenterede sin ”Færø Blues Trilogien”, der handler om dansk-færøsk kultur-
møde og lidenskab på Færøerne. Arrangeret i samarbejde med Nordisk Informations-
kontor, Aabenraa Bibliotekerne og Foreningen NORDEN.  65 deltagere. 
 
Fredag den 10. februar var der Afstemningsfest på Folkehjem i samarbejde med 
Grænseforeningen, Sprogforeningen, Historisk Samfund, Frederiksklubben, Sønder-
jysk Skoleforening og Foreningen NORDEN. Sprogforeningen stod for arrangemen-
tet, tidl. biskop Karsten Nissen var hovedtaler. Der var 225 deltagere. 
 
Efter generalforsamlingen den 21. marts på Højskolen Østersøen fortalte museumsin-
spektør Mikkel Leth Jespersen om ”Sønderjyske søfartsforbindelser i Norden i det 18. 
århundrede”. 26 deltagere. 
 
Tirsdag den 25. april på Højskolen Østersøen: Musikalsk foredrag om Grønlands 
musikhistorie. Christian Søgaard, Svendborg, fortalte om sit lange samarbejde med 
grønlandske musikere og arbejdet som folkemusikindsamler. Han dansede, sang og 
spillede. Ca. 35 deltagere. 
 
Sidst i juni havde vi planlagt en 6 dages bustur til Bornholm og Sydskåne. Desværre 
blev vi nødt til at aflyse rejsen på grund af for få tilmeldinger. 
 
Efterårssæsonen begyndte med OrdFraNord, en nordisk litteraturfest i grænselandet.  
Onsdag den 4. oktober fortalte Maria Helleberg på Aabenraa Bibliotek om sin sene-
ste roman ”Kvinderne fra Thy”. ca. 55 deltagere. 
 
Onsdag den 25. oktober  i Billedsalen på Folkehjem fortalte biskop emeritus Kjeld 
Holm om ”Mit liv i Sønderjylland – i barndom og ungdom”.Et samarbejde mellem 
Foreningen NORDEN, Sprogforeningen, Grænseforeningen og Aabenraa Bibliote-
kerne. Der var 70 deltagere ! 

Mandag den 13. november var der Skumringstid i Norden i samarbejde med Aabenraa 
Bibliotek. Årets tema var ”Øer i Norden”. Sognepræst Tine Baarts Andsager læste op 
af ”Is” af den finsk-svenske forfatter Ulla-Lena Lundberg. God diskussion bagefter.  
Der var ca. 75 deltagere.  

Julearrangementet den 7. 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 i Havsteenstuen sang vi julesalmer. 29 deltagere. 
 
Jeg vil lige nævne vores kommende arrangement den 11. april: Bibliotekar Carsten 
Winther holder billedforedrag  om maleren og kirkekunstneren Sven Havsteen-
Mikkelsen. Vi starter i Høje Kolstrup Kirke med den smukke altertavle og fortsætter 
derefter i Sct. Jørgens Kirke, hvor Carsten Winther holder foredrag i Havsteen-stuen. 
Aabenraa Kunst- og Musikforenings medlemmer er også inviteret. 
Der er tilmelding senest 6. april til Birte Fangel. 
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Fredag d. 15. juni: Sommerudflugt til Årø med ”Helene” fra Haderslev. Se program. 
 
Og så kan jeg nu fortælle, at bestyrelsen har nedsat en lille arbejdsgruppe, der er i 
gang med at planlægge en 5 dages rejse til Finland i Kristi himmelfartsferien 2019 
(29. maj til 2. juni) med besøg i vores finske venskabsby Lojo og Helsinki og omegn. 
Det sker i samarbejde med Aabenraa Kunst- og Musikforening. 

 
Landsforeningen: 

Ni af 10 indbyggere i Norden mener, at de nordiske landes samarbejde er vigtigt eller 
meget vigtigt. Det viser en meningsmåling,som Nordisk Ministerråd i 2017 har fået 
foretaget blandt 3200 (?svar)personer. Det er især forsvars- og sikkerhedsspørgsmål, 
som er det vigtigste at samarbejde om – efterfulgt af uddannelse, sundheds- og social-
politik, klima og miljø, finanspolitik og arbejdsmarked. Det er de seneste års interna-
tionale udvikling, der har medført, at det nordiske samarbejde opfattes som vigtigere 
end tidligere, svarer 68 % i hele Norden, 74 % i Finland - men kun 56 % i Danmark. 

I landsforeningen glæder man sig over, at det nordiske samarbejde bakkes op af be-
folkningen. For Norden repræsenterer en del af verden, der har meget at give til 
fællesskabet. På mange måder har vi i Norden vist vejen til fredelig sameksistens. 
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. Foreningen blev stiftet den 15. 
april og denne dato er der planlagt flg.: En politisk konference om eftermiddagen på 
Christiansborg, hvor man vil bede de nordiske statsministre om at indgå i en  frem-
adrettet drøftelse af det nordiske samarbejde – med særligt fokus på Nordens syn-
lighed på den globale arena gennem arbejdet med FN's Verdensmål 2030.  
15. april aften: Nordisk gallaaften i DR's Koncerthuset med et nordisk kulturelt pro-
gram og deltagelse af H.M. Dronningen, som også er foreningen NORDEN DK's 
protektor. 
Nordisk litteraturuge 2019 (uge 46). Man arbejder med at udvide projektet til at 
omfatte udveksling af nordiske forfattere i forb. med aktiviteterne under litteratur-
ugen. En Nordisk filmuge med åbning på Cinemateket i Kbh. Åbningen vil blive 
streamet til ca. 30 lokale biografer, hvor foreningen NORDENs lokalafdelinger skal 
være værter. 
Lokalt har vi i Sønderjyllands kreds tænkt at arrangere fælles bustransport med et 
antal busser til Kbh. den 15. april. 
Fejringen af jubilæet skal i høj grad også ske lokalt, og derfor er vores bestyrelse  
også åben over for gode ideer fra medlemmerne.  
 
 

Sønderjyllands kreds: 

Der blev afholdt kredsgeneralforsamling den 5. april i Nygadehuset, efter en byvan-
dring i Jomfru Fannys fodspor. Landsformand Mogens Jensen havde et indlæg om 
landsforeningen og sine visioner for fremtiden. Han kom bl.a. ind på medlemsrekrut-
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tering, og sagde, at vi skal satse på de medlemmer, der har tid og energi til at gøre en 
indsats – vi skal ikke overse værdien af 60+ 
 
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 
Jens Peter Thestrup, Sønderborg/Gråsten 
Svend Kohrt, Husby, Sydslesvig (fra 1.11.17 Anke Spoorendonk) 

 
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 17.00: Kredsgeneralforsamling i Sønderborg for alle 
medlemmer.Vi mødes ved P-pladsen ved Hotel Comwell.  
Byvandring i havneområdet med tidligere borgmester A.P. Hansen som kyndig guide. 
Derefter spisning på på Hotel Comwell (for egen regning) og efterfølgende 
generalforsamling efter vedtægterne. 
Samlet tilmelding fra lokalafdelingerne senest den 3. april.  
 
 
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 arrangementerne. 

Og så vil jeg takke alle i lokalbestyrelsen for en stor og engageret arbejdsindsats i 
2017 og for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen. 
 
Birte Fangel 
Formand 


