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Generalforsamling.
Torsdag d. 3. juni 2021, Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.
Udsat fra 4. marts 2021 pga. Corvid-19
Formandens beretning.
Denne beretning vil efter generalforsamlingen blive lagt ud på lokalforeningens
hjemmeside.
Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst pga. Coronakrisen. De opstillede
bestyrelsesmedlemmer, Karen Margrethe Fink og Margit Olavsgaard modtog genvalg,
hvorimod Brian Roworth ønskede at forlade bestyrelsen. Endnu engang tak for din
indsats, Brian.
Lokalbestyrelsen:
Efter konstitueringen i april 2020 bestod lokalbestyrelsen derfor 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 2020 kun holdt 4 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 den Holistiske Højskole i
Gram i september måned. Det ordinære kredsmøde i september 2020 blev aflyst
ligesom også Repræsentantskabsmødet i november 2020 blev udsat til 8. maj 2021.
Repræsentantskabsmødet er nu fastsat til lørdag d. 21. august 2021.
Tillidsmandsmødet blev også aflyst i 2020.
Lokalafdelingens medlemstal var pr. 31.12.2020 på 151 medlemmer. Lidt færre end
sidste år men glædeligt med trofaste medlemmer. Dette håber vi fortsætter i 2021.
Vi har også i 2020 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
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oplægsholdere eller gode kulturelle indslag, men deltagerbetaling og samarbejde med
andre foreninger er med til at vi kan holde et godt niveau.
Samarbejdet med Aabenraa Kommune har været fint i 2020, men har stået lidt på
standby pga. Corona restriktionerne. Den planlagte fejring af 100 året for
Genforeningen hvor både politikere og lokalformænd for Foreningen Norden i vore
venskabsbyer Hønefoss, Växjø, Lojo og Skagaströnd også skulle deltage, er blevet
udsat på ubestemt tid. Vi håber det bliver muligt at mødes i efteråret 2021/foråret 22.
Det er vores ønske og håb at det øgede fokus på samarbejdet mellem de nordiske
lande bliver styrket og finder et godt leje igen efter Corona. Foreløbig kommunikerer
jeg på bestyrelsens vegne med formændene i de 4 venskabsbyer på skrift og vi
forsøger at holde modet oppe. Vi håbede at vores rejse til Hønefoss og Oslo i maj
måned 2021 kunne gennemføres, men ny smittespredning og den ændrede
vaccineplan for bekæmpelsen af Covid 19 i hele Norden har betydet at rejsen er udsat
til maj 2022.
Bestyrelsen har fortsat fokus på hvordan vi bedst kommunikerer med medlemmerne
og informerer om hvad der foregår og hvornår der er ændringer i programmet. Vi har
mailadresse på næsten alle medlemmer, og det betyder at vi nemt kan sende
Nyhedsbreve med opdateringer og informationer til medlemmerne om hvad der rører
sig i Norden. Medlemmerne får fortsat årsprogrammet for hele Sønderjyllands kreds i
papirform. Programmet ligger også på hjemmesiden og vi kan også følges på
Facebook.
Gode idéer til yderligere forbedringer af kommunikationen med medlemmerne
modtages gerne.

Årets program:
2020 vil blive husket for Corona restriktioner og nedlukninger og aflysning eller
udskydelse af programpunkter, men faktisk har vi i Aabenraa Lokalafdeling formået
at afholde alle planlagte aktiviteter på nær den årlige generalforsamling i marts 2020.
Den blev aflyst og Landskontoret gav tilladelse til at vi sprang generalforsamlingen
over blot vi indsendte det reviderede regnskab, formandens beretning og en oversigt
over bestyrelsens konstituering til Landskontoret. De samme oplysninger er lagt på
hjemmesiden og sendt til medlemmerne.
Inden Corona nedlukningen havde vi to rigtig gode arrangementer som begge var en
markering af 100 året for Genforeningen.
Foredrag med Anna Elisabeth Jessen 15. januar 2020 i samarbejde med
Grænseforeningen og Foreningen Norden Sønderborg – Gråsten. Arrangementet blev
flyttet til Kongesalen på Folkehjem med kort varsel da Højskolen Østersøen gik
konkurs og lukkede for al aktivitet.
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Det var et rigtigt spændende foredrag om Anna Elisabeth Jessens roman ”Om
hundrede år”. Der var 90 deltagere så heldigt vi flyttede til Kongesalen.
Afstemningsfest på Folkehjem 10. februar i samarbejde med Sprogforeningen,
Grænseforeningen, Historisk Samfund, Frederiksklubben og Sønderjydsk
Skoleforening var næsten et Galla show. Der var 400 samlet i Kongesalen og Foyeren
samtidig med at DR1 sendte direkte program fra Folkehjems Foyer. Hovedtaleren var
regionsformand Stephanie Lose, men der var også indlæg fra Aabenraas borgmester
Thomas Andresen og forelæsning ved Hans Schultz Hansen. Vi sluttede med en
fantastisk optræden fra Opera på Grænsen om H.P. Hanssen, foruden fællessang og
kaffebord mm. En fantastisk god stemning og en enorm kontrast til den nedlukning
pga. Corona der kom blot en måned senere.
Generalforsamlingen i marts blev som nævnt aflyst, men foredraget med Siegfried
Matlok er I ikke gået glip af. Vi flyttede det bare et år.
Torsdag 10. september deltog bestyrelsen i Kredsgeneralforsamlingen på Den
Holistiske Højskole i Gram. Vi fik en rundvisning og en kort orientering om
Højskolen og dens idégrundlag. Ved den efterfølgende generalforsamling, hvor alle
Corona forskrifter blev fulgt, blev Anke Spoorendonk valgt som ny kredsformand og
jeg blev næstformand. Der var en god debat om kredsens fremtid. En debat der skal
følges op på.
Lørdag 12. september havde vi en heldagstur til Mandø. Før turen benyttede mange
af deltagerne sig af muligheden for at besøge Vadehavscentret i Vester Vedsted.
Traktorturen til Mandø var – trods regn under vejs – en spændende oplevelse, fordi
den foregik i vand næsten hele vejen. På vejen hjem var det ebbe og mange får på
græsmarkerne. Stor kontrast til turen over til øen. På Mandø fik vi en fin frokost på
kroen og en spændende rundvisning på øen og i kirken af den energiske lokale guide.
Øen var absolut et besøg værd for os der aldrig havde været der.
Onsdag – torsdag d. 16. – 17. september. Ord fra Nord på Aabenraa og Felsted
Bibliotek i samarbejde med Aabenraabibliotekerne.
Forfatterne var i 2020 Ib Michael (der fortalte om sit lange forfatterskab uden
manuskript) og Kristian Bang Foss, der fortalte om sin aktuelle roman ”Frank vender
hjem”. Bogen var indstillet til DR’s romanpris og der er planer om at filmatisere
bogen. Begge arrangementer var vellykkede og velbesøgte trods restriktioner.
Onsdag 7. oktober – Foreningstorvet på Aabenraa Bibliotek. Afholdtes for 2. gang for
at synliggøre Foreningen Norden og for at møde borgerne i øjenhøjde. To
bestyrelsesmedlemmer var til stede, men Corona restriktionerne betød meget få
besøgende på biblioteket, så vi tror vi skal gå andre veje for at synliggøre os.
Mandag 9. november på Aabenraa Bibliotek. Skumringstimen med temaet ”Norden
i verden”. Biblioteket og Foreningen Norden Aabenraa havde bedt Claus Helsbøl,
Kalvø, læse op fra Audur Ava Ólufsdottirs roman ”Ar” (vinder af Nordisk Råds
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litteraturpris 2018) og komme med et bud på en udlægning af bogens tema. Fin aften
med ca. 30 gæster (begrænsning pga. Corona rstriktioner).
Torsdag 19. november. Foredrag med Lars Therkelsen i Kongesalen på Folkehjem.
Foredraget var arrangeret i samarbejde med Sprogforeningen og Grænseforeningen i
Aabenraa. Lars Therkelsen, der selv stammer fra Aabenraa, talte om ”Sindelagsfølelse
på godt og ondt gennem 100 år” og tog udgangspunkt i sin bog ”Knuder i usynlige
bånd”. Lars Therkelsen lagde i sit foredrag særlig vægt på Foreningen Nordens
betydning i Grænselandet. Der var ca. 50 tilhørere og en spændende afslutning på
vore arrangementer i 2020.
Dejligt vi kunne gennemføre efterårets programpunkter trods Corona restriktioner.
Fremmødet viste at folk har brug for at komme ud og opleve noget kulturelt sammen
med andre.

Sønderjyllands kreds:
Der blev som nævnt afholdt kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole i
Gram torsdag 10. september.
Den nuværende kredsbestyrelse er:
Anke Spoorendonk, Formand. lokalformand Sydslesvig, medlem af landsstyrelsen.
Karen Margrethe Fink, Næstformand Aabenraa Kommune, medlem af landsstyrelsen
Tage Sørensen, Tønder-Skærbæk-Toftlund, suppleant til landsstyrelsen
Jette Langballe, Sønderborg – Gråsten. Suppleant til Landsstyrelsen
Jørn Mejdal, Tønder-Skærbæk-Toftlund, kasserer og sekretær
Peder Columbus Mostrup, Haderslev/Frøs Herred, medlem af Kredsbestyrelsen..
Kredsbestyrelsen har ud over de sædvanlige mødepunkter, haft møder hvor særligt
unge borgere var i fokus. Det drejer sig bl.a. om Nordjob som er et tilbud til unge
mellem 18 og 35 år. Vi satser på at få sat gang i Nordjob, som er et fantastisk tilbud til
unge om at bruge dele af deres sabbatår til at arbejde fra 4 – 26 uger i et andet nordisk
land. Vi har også fokus på styrkelsen af samarbejdet i kredsen og i en udvikling af
vores måde at kommunikere med medlemmerne på.

Landsforeningen:
Landsforeningen og Landskontoret har i 2020 næsten ligget brak pga. Covid – 19.
Repræsentantskabsmødet blev flyttet 3 gange (først fra 16. maj til 3. november og
dernæst til 8. maj 2021 og endelig til 21. august 2021). Tillidsmandsmødet i efteråret
blev også aflyst og der har ikke været holdt møde i Landsstyrelsen i meget lang tid.
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Ved Repræsentantskabsmødet i maj skulle der vælges en ny Landsformand til
erstatning for Mogens Jensen, der blev minister ved dannelsen af regeringen i 2019.
Næstformanden, Marion Petersen blev konstitueret formand, og ved
Forretningsudvalgets beslutning i sommer, blev hendes konstituering forlænget til
efter valget ved det kommende repræsentantskabsmøde.
Landskontoret har forsøgt at holde modet oppe i de forskellige lokalafdelinger ved at
sende inspiration til fastholdelse af fokus på vigtigheden af det nordiske samarbejde.
Forretningsudvalget besluttede at udsætte den varslede kontingentforhøjelse, hvilket
giver mening, når vore aktiviteter næsten ligger brak.

Det nordiske samarbejde:
Der blev sat ekstra fokus på det nordiske samarbejde i 2019 og det skulle fortsætte i
2020, men blev bremset kraftigt pga. Corona restriktioner og delvis lukkede grænser
mellem de nordiske lande. Et fælles mål for klimaet og det danske formandskab i
Nordisk ministerråd i 2020 skulle være med til at fastholde og forbedre samarbejdet
om bl.a. klimaet i de nordiske lande. Den storpolitiske interesse (USA, Kina og
Rusland) for Grønland skulle sætte skub i det arktiske samarbejde i Norden. De
fælles mål må genoptages og det er vigtigt at det politiske arbejde bakkes op af
befolkningen og de kulturelle foreninger som fx Foreningen Norden.
Det nordiske samarbejde på det lokale plan er blevet udsat, men ikke aflyst. Vi er
glade for at der er kontakt mellem de 5 venskabsbyers kommuner: Lojo, Växjø,
Hønefoss, Skagaströnd og Aabenraa, og vi håber samarbejdet genoptages i løbet af
2021. Julehilsner fra venskabsbyernes lokalafdelinger af Foreningen Norden
bekræfter at også vore nordiske nabolande har været - og stadig er – voldsom påvirket
af smitten fra de forskellige Corona varianter. Senest har vi som nævnt måttet udsætte
Foreningen Norden og Aabenraa Kunst & Musikforenings fælles tur til Hønefoss og
Oslo til 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
arbejde, men vi har ikke mistet modet og lysten til at arbejde med Nordiske
spørgsmål. Jeg vil også gerne takke vores revisor Rasmus Callesen for altid at stå klar
til at revidere foreningens regnskab. Det er med stor sorg vi erfarer at vores anden
stabile revisor, Aage Skærbæk, er afgået ved døden 30. april 2021 i en alder af 94 år.
Ære være hans minde. Vi har hidtil haft to revisorer, men vedtægterne foreskriver kun
en revisor, så fremover har vi en + en revisorsuppleant.
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
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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 fordi I bakkede op i 2020.
Karen Margrethe Fink
Formand.
Årsberetningen juni 2021.

