Januar 2020 – Nyhedsbrev Norden
Kære Norden medlemmer, både alle ”I gamle” og stort velkommen til alle jer nye
medlemmer!
I 2019 blev Foreningen Norden 100 år, og det blev fejret på mange måder, og også
rundt i alle dele af Danmark og i det øvrige Norden. I anledning af dette jubilæum,
var det gratis at blive medlem, så nu håber vi på, at alle jer, som kom med i vores
forening, også har lyst til at fortsætte sammen med os.
I efteråret, den 7. september, kastede vi os ind i den store ”Syng Norden sammen
aften”– vi blev næsten 100 sangglade mennesker i Gymnasiets store sal.
Sammen med vores inviterede gæst, den meget dygtige komponist/pianist og
foredragsholder Rasmus Skov Borring, sang vi os igennem mange skønne, nye og
gamle sange. Rasmus fortalte om sangenes tilblivelse, og deres forfattere/digtere og
den samtid, som de var skrevet i. Mange fra andre kor var mødt op, og også mange
af vores medlemmer var med. Vi havde købt vin med bobler, og CoRo havde
doneret en mængde Juice (vi vidste jo ikke, hvor mange, som ville komme) så
tørsten blev slukket og stemmerne rørt. Festligt, det var det bestemt.
Vi fik god hjælp fra en ung gymnasieelev, som koblede os på hele det elektroniske
udstyr og storskærm, så vi kunne synge sammen med korene fra Århus festuge; men
her gik det lidt galt, for vi havde desværre ikke fået koordineret helt præcist med
arrangørerne fra Århus – ærgerligt.
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Men så tog vi lige nogle flere sange sammen med Rasmus og vores eget medlem
Gunhild Brethvad, og så blev det alligevel en rigtig dejlig aften. Tak til alle som
deltog.
I slutningen af oktober havde kommunen arrangeret det faste kommunale
venskabsbysamarbejde, hvor politikere, embedsmænd og Norden medlemmer fra
vores tre venskabsbyer deltog. Fra os i Frederikssund Foreningen Norden, deltog vi
fra bestyrelsens side i alle, eller dele af arrangementet.
Temaet var ”frivillighed” og vi var rundt i mange dele af kommunens områder.
Vi var på Lundebjerggård, i Rejsestalden, på Selsø Slot og på Fjordlandsskolen i
Skibby, samt andre steder. Vi nåede også en tur på Willumsens Museum, hvor vi fik
en fin rundvisning samt en flot kunstnerisk underholdning, på alle de nordiske sprog
og med musikalske indslag, af nordiske kunstnere.
Dagen efter, blev der plantet en særlig bæredygtig art birk fra den svenske
venskabsby Kumla, selvfølgelig ved den rundkørsel, (J.F. Willumsens
vej/Frederiksværkvej) hvor de fire store sten fra alle fire venskabsbyer ligger så
smukt omkranset af en fin beplantning. Stenene har navnet ”Venskabet”.
Alle steder, blev vi præsenteret for, hvordan frivillighed kan være med til at skabe
gode rammer for børn og voksne. Vi kunne have ønsket os, at også andre politikere
end borgmesteren havde deltaget, men desværre – så havde nogle misforståelser
hindret dette.
Selve arrangementet blev flot gennemført af en stor del ansatte fra flere afdelinger i
kommunens forvaltninger – godt gået.
Som afslutning, mødtes alle i byrådssalen, hvor det blev evalueret på indholdet i
dagene; og på, hvordan vi også i fremtiden kan udveksle- og gøre bruge af
hinandens viden på mange områder. Det var et rigtigt godt arrangement, som vi
håber fortsætter i mange år frem.

Så nåede vi frem til Skumringsaften – det årlige samarbejde med Biblioteket, med
temaet: ”Fest i Norden”- og med oplæsning af dele fra ”Babettes Gæstebud”.
I den anledning, havde vi fået Chefs Café til at sammensætte en Menu a´la Babette.
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Vi fik en fire retters menu – og havde dækket flotte borde, så selvom vi ikke fyldte
hele salen på Elværket, så fyldte vi bestemt salen op med god stemning, lækker
mad/vin, fin oplæsning og som afslutning, fællessang - akkompagneret af vores
huspianist Gunhild Brethvad. Tak til alle jer, som deltog. Det var en dejlig aften.
Vi har nu holdt første bestyrelsesmøde i 2020, og barsler med nye tilbud, men
holder også fast i de traditionelle arrangementer. Gode ideer er velkomne!
Vi har Norden Generalforsamling den 4. marts kl. 19.00 på Elværket, og dagsorden
følger senere. Men sæt meget gerne et stort X i kalenderen.
Efter generalforsamlingen vil Jørgen Storm, formand for Foreningen Norden i Egedal
kommune, holde sit nye foredrag om ”Genforeningen 1920, og det der skete før og
efter”. Og mon ikke vi slutter aftenen af med lidt fællessang? Vi glæder os.
Måske holder vi endnu en sangaften i løbet af foråret – fællessang/alsang trænger
sig på, også hos os. Også et foredrag om det nordiske samarbejde er i støbeskeen. Vi
forsøger at finde en rigtig spændende foredragsholder.
Vi har igen taget fat i planlægningen af vores Venskabsbytræf 2020 for de menige
medlemmerne i vores venskabsbyer – og da der plejer at komme mange, så kan det
godt gå hen og blive et større arrangement. Sidste gang nåede vi op på næsten 50
deltagere, så vi tænker mange tanker. Dette arrangement finder sted i slutningen af
august, fra den 28. til den 30. august.
I vil også være velkomne til at deltage, så endnu et X i kalenderen!
Dette års ”Skumringsaften” finder sted mandag den 9. november – vi kender endnu
ikke temaet for oplæsning, men vi fastholder fællesspisning i forbindelse med
arrangementet.
Dette blev lidt langt, men der er også sket meget – så på glædeligt gensyn til vores
møder. Vi glæder os til at se alle vores medlemmer – og ønsker jer et rigtigt godt
2020.
På bestyrelsens vegne
Grethe Olsen, formand for www.frederikssund.foreningen-norden.dk
24986767
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