
 

Foreningen Norden, Fredensborg Lokalafdeling                                      Årsberetning 2021 

v. Lisa Juhler  

 

Året 2021 har igen været et år præget af Covid-19 epidemien. Vi har ikke kunnet afholde så mange arrangementer og 

deltage i så mange møder, som sædvanligt. Det er dog blevet til et filmarrangement og generalforsamling i juni, 

udflugt i august, koncert i oktober, Skumringstid i Norden november og julearrangement i december. 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder og deltaget i et kredsmøde og et møde i venskabsbyforum. 

Nordisk Læsekreds har også været ramt, så det er blevet til færre møder. 

Vi har udsendt 3 medlemsblade og 6 nyhedsbreve.  
 

Efter et forår, hvor vi ventede på vacciner og bedre tider, fik vi endelig mulighed for, at 

afholde et arrangement. Den 8. juni inviterede vi medlemmer på en tur i Humle Bio og se 

filmen Tove om Tove Jansson. Det blev en fin oplevelse. 

 

Den 17. juni afholdt vi generalforsamling med efterfølgende foredrag af Kurt L. 

Frederiksen og fribytteren Jørgen Jürgensen. Desværre udtrådte Dorte Demant af 

bestyrelsen og hun blev ikke erstattet. Vi kan godt bruge nye kræfter i bestyrelsen. 

 

Den 25. august var vi på busudflugt til Sorø, hvor guiden fortalte og viste os klosterkirke og Akademi. Efter 

omvisningen sejlede vi tur på Sorø Sø og spiste frokost på Tre Konger i Sorø. På hjemturen var vi forbi Fjenneslev 

Kirke. 

Sejltur på Sorø Sø                                                 Phønix på Kulturstationen           Ivalo Olsvig fortæller 

 

Den 1. oktober arrangerede vi i samarbejde med Kulturstationen en koncert med folkemusikgruppen Phønix. 

 

Den 15. november afholdt vi Skumringstid i Norden i samarbejde med Humlebæk Bibliotek. Cand. Mag i Arktiske 

Studier, Ivalo Olsvig fortalte om Arnarulunnguaq, der deltog i Knud Rasmusens store Thule-ekspedition fra 1921-24. 

 

 

Den 7. december sluttede vi året af med en lidt ændret udgave af vores 

julearrangement. I stedet for middag, bød foreningen på kaffe og kage, øl, 

vin og vand – og naturligvis musikalsk underholdning, fællessang og banko. 

Lis Abildtrup stod for de musikalske indslag. 

 

 

Kvistgård, den 27. februar 2022 


