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Året 2020 – et Corona-år, med mange planer, mange gode ideer, mange 

forventninger om sammenkomster, sangaftener, middage og nordiske sange, bøger, 

traditioner – de blev fastlagt, ændret, skubbet ud i fremtiden og til sidst aflyst.  

Og dog – vi nåede af afholde vores generalforsamlingen 4/3-20 på Elværket, og vi 

fejrede, på forhånd vores 75 års jubilæum, med en flot stor lagkage HURRA – og et 

foredrag om Genforeningen.  

Det var endnu engang Jørgen Storm fra Egedal Norden, som klarede den opgave – 

og vi sang genforeningssange sammen med Gunhild.  

Selve generalforsamlingen blev selvfølgelig også gennemført, og da Kirsten 

Christoffersen trådte ud som suppleant, valgtes Bente Thorup ind som suppleant. 

Revisor Robert W. Nielsen, ønskede at række sig, og i stedet blev Kurt Mikkelsen 

valgt ind.  

Som revisorsuppleant valgtes Kenneth Jensen. 

Der er blevet skrevet en del nyhedsbreve – faktisk 6 stk. – som med super-god hjælp 

er blevet udsendt af Ingerlise og Verner – stor tak for det; det er en kæmpestor 

hjælp. 

 

En af de rigtig gode ting i sommeren 2020 var, at vi i form af en flot artikel i juni 

nummeret af Nordiske, blev fremhævet, som en af de foreninger, som virkelig havde 

forøget medlemstallet. Det blev en flot artikel, hvor mange af vores arrangementer 

blev nævnt. Gad vide, om vi vil kunne fastholde alle de nye medlemmer? 

Vi skulle have gennemført vores traditionelle medlems venskabsbysammenkomst 

fra 28. til 30. august 2020 – vi rykkede det frem til nu i sommer (start juli), og nu er 

det helt aflyst, og vi bliver sprunget over.  
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Vores 75 års jubilæumsfest, skulle have været afholdt den 18. september her i 

Elværket – med middag, sangaften og festlig stemning – men nej – det lykkedes 

heller ikke –men til gengæld, så lykkedes det at mødes på Torvet i Frederikssund, 

hvor både borgmester og jeg sagde et par ord om det nordiske samarbejde – og vi 

fik 1000 kr. fra kommunen og et  par flasker rødvin, som fortsat står hjemme hos 

mig og venter på en hyggelig aften.  

Og vi fik kaffe og morgenboller, samt en fin artikel i avisen – og solen skinnede.  

 

Også Skumringsaften i november blev planlagt, ændret fra Elværket – til 

Præstegården – og til sidst aflyst.  

Uforudsigeligheden og den stille tid kom – og blev ved – vi droslede ned til et 

absolut minimum, al kommunikation foregik via mails og et par spæde forsøg på 

afholdelse af møder via Teams.  

Dog har vores litteraturgruppe stædigt fastholdt deres læselyst – flot og godt gået. 

 

Dette var vist alt, hvad jeg kan berette om i denne omgang – og heldigvis, så ligger 

alle dokumenter på vores hjemmeside, som stadig bliver passet og plejet af Ann 

Munk. Så kig derind, hvis I vil læse mere.  

Tak til bestyrelsen, godt nok for et meget anderledes år!  

 

Grethe Olsen, formand  
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