
Norden – formandens beretning for 2021 – stadig påvirket af Corona 

Generalforsamling 7. marts på Elværket kl. 18.00 til 19.00   

Året 2021 –endnu et corona-år, med benspænd i www.frederikssund.foreningen-norden.dk   

Vi var, i bestyrelsen, måske nok blevet lidt mere forsigtige og tilbageholdende mht. arrangementer, og 

vores bestyrelsesmøder var via Teams eller zoom.  

Vores 2021 generalforsamling var planlagt til marts, og i første omgang flyttede vi den til maj, og derefter til 

juni, hvor vi gennemførte den i absolut mindre skala end normalt. 

Nyhedsbreve: I 2021 udsendte vi 6 nyhedsbreve (marts, maj, juni, (2) i oktober, november og en julehilsen i 

december).  

En del af dem, var nærmest hilsner, men nogle få arrangementer kunne vi dog invitere til; blandt andet en 

udendørs koncert ved Rejsestalden med svenske sange – vejret var herligt, underholdningen trak en del 

mennesker til og nogle slog sig ned på de opstillede bænke og borde, andre gik til og fra – og hentede is hos 

iskioskerne. Vi fik fin omtale i vores aviser.  

Hele arrangementer var finansieret fra kommunens kulturpulje.  

Vores venskabsbesøg i Frederikssund i starten af juli 2021 – endte med en total aflysning – da alle vi 

formænd, i Sibbo, Kumla og Aurskog-Høland enedes om, at vi for tiden ikke ville kunne gennemføre  

arrangementet. På forhånd havde vi aftalt, at efteråret 2022 skulle være en fejring af Sibbo`s 50 års 

jubilæum. Og nu håber vi at det lykkes.  

Elsebeth Hutters har gennemført nordisk-littatur-gruppens læseaftener – og derudover også haft et flot 

projekt mellem biblioteket, Willumsen og vores Norden forening – ”Sammen om kunst og litteratur på 

Willumsen” – med flere samtaler og oplæsning på museet – et fint projekt, som var støttet af Slots- og 

Kulturstyrelsen.  

Vores traditionelle Skumringsaften blev gennemført på Elværket den 15. november – Eva Mejnert læste 

flot op fra bogen ”Katrina” af Sally Salminen – fra temaet Drømme og Længsler – og bagefter skulle vi have 

sunget sange om samme tema – men den der Corona – med dens restriktioner betød, at sangen nærmest 

blev erstattet af lidt nynnen – og huspianistens (Gunhilds) gennemgang af teksternes relation til drømme 

og længsler.  

Og ja, vi har haft længsler - også længsler om samvær og glade aftener.  

Vi fik leveret mad fra Kignæs Hallen – lækker confiteret and med det traditionelle tilbehør – med et tvist af 

lidt nyt. Og flere fra bestyrelsen medbragte lækre æblekager – i forskellige udgaver – meget lækkert og flot.  

Hen over julen 2021 – maste coronaen sig igen ind over os – og dermed kunne vi ikke mødes – men nu er vi 

så småt i gang igen – og håber på flere arrangementer i foråret.  

Tak for endnu et Norden år – vi ser frem til at mødes og igen kunne være sammen   

Grethe Olsen, formand  

http://www.frederikssund.foreningen-norden.dk/

