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Vi har igen haft et godt og aktivt år. Nogle få medlemmer har vi desværre mistet, men vi har også fået nye 

medlemmer.  

I år har vi udover et antal bestyrelsesmøder, generalforsamling, venskabsbykomitemøder, kredsmøder, 

landstyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og deltagelse i FNFs projekt omkring venskabsbysamarbejdet,  

afholdt  4 foredrag, en filmfestival, en litterær vandring, en udflugt og et julearrangement. 

 

På landsplan: 

I 2016 arbejde man intenst på en handleplan og en ny samarbejds-struktur. Det nordiske samarbejde ønskes styrket 

med en bedre kommunikation mellem de nordiske politikere og embedsmænd. Man har kaldt den nye handleplan 

Nordens Tid er Nu. I udlandet skelner man ikke mellem de nordiske lande og vi vil stå meget stærkere på mange 

fronter ved at arbejde sammen. 

Man har nedsat et udvalg, der skal arbejde på at markere Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019. Overalt lokalt 

og på landsplan skal vi markere os med information og aktiviteter – meget gerne i samarbejde med andre lokale 

aktører. 

Venskabsbykomiteen: 

I Venskabsbykomiteen fastlagde man en handleplan for årene 2017 til 2020. Heraf fremgår det at man vil lægge særlig 

vægt på ungdomsaktiviteter og ungdomssamarbejde. 

Årets udflugter og arrangementer: 

 

Den 2..februar fortalte forfatteren Susanne Clod Pedersen om sine 

romaner fra vikingetiden på Humlebæk Bibliotek.. 

Nordiske Filmdage tirsdag den 8. marts til lørdag den 12. marts i 

Humle Bio i samarbejde med Filmklubben Humlebien og Humle Bio. 

Der blev vist 7 film og afholdt 8 forestillinger. Vi viste film for børn, 

unge og voksne. I alt deltog 566.  

 

Efter generalforsamlingen den 16.marts fortalte historikeren Klaus Ebbesen om gravhøjenes mennesker. 

Dorte Demant og Lisa Juhler fra bestyrelsen deltog i et forfattermøde med Merete Mazzarella i Dunkers Kulturhus 

lørdag den 14.maj. Vi var inviteret af Foreningen Norden i Helsingborg. 

 

Nordisk Læsekreds var den 14. juni på en litterær vandring i Tove  

Ditlevsens Vesterbro med historikeren Inge Panduro i august. 

Den 3. august gik årets sommertur for børnene til Stevns Klint og til 

Faxe Geomuseum, hvor de var på fossiljagt. 

 

 

Den 29.august var bi nogle fra vores lokalafdeling, der 

deltog i en omvisning i Audienssalen på Frederiksborg 

Slot. Omvisningen var arrangeret af Foreningen 

Nordens Nordsjællandskreds og havde stor tilslutning. 

 

 

 



En planlagt 3-dages-tur Vättern Rundt og en endages tur til Falsterbonæsset i august måtte vi aflyse p.g.a. manglende 

ttilslutning. Det samme gjaldt en juletur til Fredriksdal. 

Forfattern Henrik Brun besøgte vores Nordiske Læsekreds på Humlebæk Bibliotek den 1. november. Henrik Brun 

fortalte om sine kriminalromaner.  

Skumringstid i Norden afholdt vi mandag den 14. 

november. Temaet var Fremtiden i Norden. Efter 

oplæsning af årets tekst fortalte Aviaja Lyberth 

Hauptmann om fremtiden i Grønland og på Arktis. 

Aftenen sluttede af med underholdning af 

Teatergruppen Ragnrock. 

Den 7. december afholdt vi Jul i Norden med 

middag, sang, musik, oplæsning og banko på 

Humlebæk Bibliotek 

  

 

 

 

Den 15. december deltog formanden i et møde i Nordens Hus om det fremtidige Skåne/Sjælland samarbejde og om 

Nordisk Råd og Nordisk Ministerrådsarbejde og handlinsplaner. 

 

Lisa Juhler,  1. marts 2017 


