
Bilag 1. 

 

Jeg må jo i denne situation aflægge beretning for 2 år. Jeg har på opfordring valgt at dele den op, så 

hvert års handlinger forhåbentlig er lettere at overskue. 

 

Formandens beretning 2019-2020 for lokalafdelingen Roskilde - Lejre. 

 

Generalforsamlingen i 2020 måtte vi jo aflyse grundet 1. nedlukning. 

 

Vi har i bestyrelsen afholdt 5 møder i året, der er gået..  

 

Der er udsendt programmer med Post Nord og pr. mail  - ca 50 med brev og 100 med mail. Pr. mail 

har vi også udsendt orientering om nordiske arrangementer i nærheden, ligesom vi har videresendt 

nærliggende lokalafdelingers programmer.  

Hermed endnu en opfordring til at man tilmelder sig post pr. mail til Roskilde-Lejre afdelingen, da 

der kan komme ændringer og aktuelle muligheder, som man ellers ikke vil få – breve sender vi ud 2 

gange om året – det koster ca. 500 kr. hver gang – desuden skal vi 2 gange igennem Post Nord – 

først skal vi have adresselabels fra landskontoret, og derefter skal brevene sendes ud til 

medlemmerne – så der kan meget nemt gå 14 dage. 

 

Jeg vil samtidig understrege, at vi overholder GDPR, så ingen mailadresser bliver 'udleveret' til 3. 

mand. 

 

Medlemssituationen er, at vi har fået 18 nye medlemmer og der er 13 afmeldte. Vi har godt 200 

medlemmer, hvilket placerer os på 10-11 pladsen blandt de ca. 90 lokalafdelinger. I alt har 

landsforeningen ca. 10.500 medlemmer + ca. 150 biblioteks-/skolemedlemmer.  

 

På kredsgeneralforsamlingen (Københavns Omegn) den 27. april 2018 blev vores næstformand 

Jørgen Søndergaard valgt til kredsbestyrelsen og har deltaget i de møder, der er afholdt der. 

På vores generalforsamling sidste år, 2018, bad vi om generalforsamlingens støtte til at få et 

medlemskort til foreningen Norden. Det forslag bragte vi videre til kredsbestyrelsen, da det kræver 

deres positive indstilling til landsforeningen – og det er lykkedes, så vi i næste nummer af Nordisk 

(tidligere Norden NU) får et medlemskort trykt på bagsiden, som så skal klippes ud. 

 

Vi havde ingen repræsentanter med til repræsentantskabsmødet i maj 2019. 

 

Vi var 4 medlemmer, der deltog i 3-landstræffet i Morup-Vinberg den 23.-26. maj 2019. Et træf, 

hvor vi bl..a. fik set både en børnehave/forskole i Morup og et besøgs-/træningscenter i Falkenberg 

for ældre. 

 

Jeg deltog i tillidsmandsmødet den 23. november 2019, hvor forstanderen for det nordiske 

gymnasium, rektoren for Gribskov gymnasium, fortalte med stor ildhu om skabelsen af det nordiske 

gymnasium og programmet for de første nordiske gymnasieelever. 

 

Vi har afholdt følgende arrangementer: 

4/4-19 Besøg med rundvisning i Roskilde Domkirke 

11/5-19 Louisiana udstilling og rundvisning med billeder fra Grønland af den kinesiske maler Liu 

Xiaodeng 

11/6-19 Teatermuseet 

7/9-19 Syng Norden Sammen på Den Musiske Højskole 

16.-20/9 -19 var der nordisk frokost på INSP!  

19/9  'billedshow' efter folkekøkken med nordisk mad på INSP! 



26./11-19 Foredrag med Jørgen Storm om Finland 

26/1-20 Et arbejdsliv på kanten ved Henrik Egede-Lassen (erstattede Cecilia Vannmann) 

Vi bestræber os på at veksle mellem inden- og udenbys arrangementer samt at skifte mellem 

hverdage/lørdag-søndage og tidspunkter på dagen. Vi forsøger på denne måde at tilgodese både 

medlemmer, der har et arbejde, de skal passe samt pensionister, der kan være lidt mere fleksible. 

 

En del af vore medlemmer deltog, da kredsen afholdt en tur til Malmø 7. oktober 19, der indeholdt 

en bustur med  rundvisning på Barsebäck samt Turning Torso. 

 

Der var også mange fra vores lokalafdeling, der deltog, da Landsforeningen havde arrangeret en 

jubilæumskoncert i Radiohuset den 15. april og igen den 7. september med udsendelsen direkte fra 

Århus festuge af en korkoncert, der indeholdt de 3 fællessange, vi i Norden kunne synge med på, og 

som vi her samledes om på Den Musiske Højskole på Musicon. 

 

 

Årsberetningen 2020/21 

 

I den nedlukkede periode har vi haft 6 møder, kun en gang måtte vi holde mødet virtuelt, men det 

gik også fint.  

 

Året 2020 bød på aflysninger af planlagte arrangementer – blandt andet en tur til Trekroner kirke 

samt et foredrag i Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet, hvor informationschef Gunnar 

Westerholm ville fortælle om Åland 100 år. Et selvstyrende land i Nordisk Samarbejde. 

 

Den 25. september 2020 fyldte Hvalsø-delen af vores lokalforening 75 år, i den forbindelse havde vi  

planlagt et arrangement, der også blev aflyst..  

 

I 2020 havde Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd. Formandskabets overskrift var 

'fælles om fremtidens løsninger – øget nordisk fællesskab. 

 

Antallet af medlemmer er faldet støt på grund af de manglende aktiviteter under Covid-19 

situationen eller ????? 

Ved årsskiftet 2019/2020 havde vi 206 medlemmer, Årsskiftet 2020/2021 var tallet faldet til 187 

(samme antal som ved udgangen af 2018), og nu den 6/5 2021 er tallet faldet til 172, hvoraf der er 

medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. 

 

I lokalafdelingen har vi hidtil lagt mest vægt på kulturelle arrangementer og overladt den mere 

idépolitiske del til kredsen og hovedforeningen. 

Det bliver op til den nye bestyrelses beslutning, om man fortsat skal følge den linje, og hvis der i 

dag er nogen, der har nogen ønsker/kommentarer til det, er de meget velkommen til at sige frem. 

 

Vi har planlagt en 'svensk aften' søndag den 19. september 2021 i Glim Frugtplantage med spisning 

og underholdning. 

 

Stor tak til Bent Bardtrum og Alf Tornberg for deres utrættelige arbejde med og for foreningen 

Norden. I vil blive savnet til trods for 'nyt blod'. Tak også til jer for at I fortsat gerne ville tage jer af 

tilmeldinger til vore arrangementer. Tak til Jørgen for det store arbejde med Foreningens jubilæum – 

sang på Roskilde Højskole, samt alle de gode forberedelser i forbindelse med Hvalsø 

delens 75 års jubilæum. Desværre blev sidstnævnte ikke til noget grundet restriktioner m.v. 

 

 

Conny E. Petersen 



formand  


