Nyhedsbrev fra Foreningen Norden – stort og småt!
Vi, i Foreningen Norden Frederikssund, er en lille forening, som på mange måder
samarbejder med det øvrige norden, og med andre foreninger i Frederikssund.
Vores formål er at oplyse om de nordiske værdier, og at fastholde viden om de
nordiske landes kultur og historie; og også om sproget, der holder os sammen.
Foreningen Norden i Frederikssund blev stiftet den 18. september 1945 og har siden
da, haft samarbejde med både kommunen og de tre venskabsbyer i vore nordiske
nabolande. Sibbo i Finland, siden 1966-67, Kumla i Sverige, siden 1968 og Aurskog
Høland i Norge, siden 1988. Rundkørslen i forbindelse med J.F.Willumsens Vej er et
symbol på dette samarbejde, og der kan læses mere på http://kuf.dk/venskabet/

Venskabsbysamarbejdet eksisterer fortsat, og i august 2015, var vi en lille delegation,
som var med til det nordiske træf i Aurskog-Høland. Det kan varmt anbefales – så tag
endelig med i 2017, hvor det er i Finland.
I september 2016 fortsætter samarbejdet i Sibbo i Finland, og denne gang er det med
deltagelse af kommunen borgmester/embedsmænd og repræsentanter fra
Foreningen Nordens bestyrelse.
Året efter er det så medlemmerne fra Foreningen Norden, som har mulighed for at
være med, og da det netop i 2017 er 100 året for Finlands selvstændighed, så bliver

det sikkert ret interessant. Vi håber at nogle af jer har lyst til at deltage. Fra de øvrige
venskabsbyer kommer der som regel mange, så – KOM ENDELIG!
I Foreningen Norden, har vi nogle faste traditioner, blandt andet at vi altid holder
Skumringsaften, ofte sammen med biblioteket i Frederikssund.
Også i år blev der læst op, denne gang fra Egils Saga – om venskab i Norden.
Derudover kom en af de dygtige undervisere/musikere, Xenia Savery, fra
Frederikssund Musikskole og underholdt os på sin brasch.
Hun hjalp os også med akkompagnement til lidt nordiske sange – det var en fin aften,
hvor der også var skønne hjemmebagte kager.
Det er altid mandag i uge 46 – så læs mere om det på www.bibliotek.org – desværre
er dette års tema endnu ikke offentliggjort. Og, også i år, følger vi op på dette
samarbejde mandag den 14. november – det hører I mere om.
I efteråret 2015 havde vi i Foreningen Norden et godt samarbejde med
www.frederikssund-kunstforening.dk om en Nordisk Kunstudstilling i Langes Magasin.
Det var en meget flot udstilling, hvor kunstnere fra Island, Ålandsøerne/Finland,
Grønland, Færøerne, Kumla i Sverige (vores venskabsby), Norge og Danmark var
repræsenteret.
Fra os i Danmark var det vores lokale kunstner Elsebeth Hutters, som også er med i
Foreningen Nordens bestyrelse, som udstillede.
Vi udsendte invitationer til alle i Frederikssund Foreningen Norden, og vi håber, at I
fik en god oplevelse af den flotte udstilling.

I Folkeuniversitetet i Frederikssund www.fufsund.dk har der været afholdt en
litteraturrække med ældre nordisk litteratur – og netop nu er vi midt i den anden
læsekreds om nyere nordisk litteratur. Og, det er meget spændende og meget
givende. Oplægsholderen er mag. art. i litteratur Frantz Leander Hansen.
Også i kommende sæson arbejdes der på et samarbejde, så bare glæd jer!

På Generalforsamlingen 2016, torsdag den 17. marts kl. 19.00, kommer Foreningen
Nordens Generalsekretær i Danmark, Peter Jon Larsen, og fortæller om:
Norden er i bevægelse.
Den styrkede folkelige og politiske opbakning til det nordiske samarbejde, er et godt udgangspunkt
for et aktivt og fremadrettet nordisk samarbejde, der har folkelig legitimitet. De seneste års
styrkede nordiske samarbejde i erhvervslivet med et utal af fusioner og samarbejdsoverenskomster
mellem store virksomheder i Norden er ligeledes et godt grundlag for et mere ambitiøst
samarbejde.
I en mere og mere globaliseret verden, må de nordiske lande holde sammen om fælles værdier, så
vi, som små lande, for alvor kan være med til at sætte dagsordenen i Europa og globalt og dermed
få væsentlig indflydelse på beslutningerne. Vores samfundssystemer er så ens, at folk uden for
Norden ikke kan kende forskel på os. Det skal vi se, som en styrke, og udbygge samarbejdet. Vi ved
også godt selv, at vi er meget ens, men vi elsker at se forskellene. Det kan blive dyrt i sidste ende.
Vi taler indforstået om ”Når vi ser på de lande, vi normalt sammenligner os med”, behøver vi ikke
engang nævne, hvilke lande det drejer sig om.
Befolkningen kræver mere nordisk samarbejde, erhvervslivet kræver mere nordisk samarbejde og
den internationale udvikling gør mere nordisk samarbejde nødvendigt.
I Foreningen NORDEN mener vi, at ovennævnte faktorer giver det bedst tænkelige udgangspunkt
for et forstærket og visionært nordisk samarbejde.

Vi i Foreningen Nordens bestyrelse glæder os til at mødes med alle vore
medlemmer denne aften, så meld jer endelig til – og glæd jer til en flot aften, igen
med lækker hjemmebag og med stor spørgelyst.
Kom endelig med forslag og vær med til at sætte jeres præg på de fremtidige
aktiviteter – vi er bestemt åbne for alle jeres forslag.
I kan melde jer til enten på 24986767 eller ved at maile til grols14@gmail.com

På gensyn – på bestyrelsens vegne
Grethe Olsen, formand for www.frederikssund.foreningen-norden.dk

