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Formandsberetning for 2021

Også i 2021 fik Coronaen stor indflydelse på Foreningen Nordens aktiviteter. 
Nordisk Gæstebud blev aflyst og generalforsamlingen kunne først afholdes den 27. 
maj i Sløjfen. Efter at leder af Frivilligcentret Birgitte Schwalbe havde fortalt om 
foreningers muligheder i huset, blev generalforsamlingen gennemført efter gældende 
vedtægter. Formanden berettede om årets gang, regnskabet blev godkendt og der var 
genvalg til alle.
Vi havde i årets løb mange arrangementer i støbeskeen, men kun få kunne 
gennemføres på grund af restriktionerne. For at kompensere lidt for manglende 
arrangementer i en lang periode udloddede vi 20 gevinster i forbindelse med 
kontingentopkrævningen – bl.a. flere tryk af Ole Runge, norsk glaskunst og en 
Nordfynskurv fra Vinspecialisten.
Lidt forsinket markerede vi Grevskabet Gyldensteens 300 års historie ved Nr. 
Sandager Kirke. Lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen havde givet os tilladelse til
at kigge ind i kirkens nordlige kapel, hvor der bl.a. står 2 marmorsarkofager med den 
første greve af Gyldensteen Jean Henri Hugetan og hans hustru. Efter fortælling og 
rundvisning var der en ivrig snakken over et glas vin eller en øl/vand.
Endnu engang lagde Anne Marie og Frode parken ved Guldbjerg Planteskole til til 
grillaften. Som sædvanlig var der lækker grillmad, gode salater og en munter 
underholdning af Villy Høj. Der var fuldt hus med godt 50 deltagere.
I september havde vi en parkvandring ved Gyldensteen Slot. Det var sidste chance for
at gå en tur blandt parkens spændende træer og planter, da slottet var lejet ud pr. 1. 
oktober.
Skumringstime arrangementet var planlagt med oplæsning, fællessang osv., men i 
samråd med Nordfyns Biblioteker aflyste vi grundet højt smittetal i kommunen. Vi 
overvejede at gennemføre arrangementet på et senere tidspunkt, men det passer nu 
bedst til den mørke tid i november. Vi forsøgte at arrangere et udendørs julemøde på 
Gyldensteen Strand, men det blev aflyst grundet for få tilmeldte.
Det nordiske samarbejde har også ligget stille. Venskabstræf i Vadstena blev udsat og
andre tiltag er også blevet udskudt. Efter opfordring fra Landsforeningen skrev vi et 
brev til de opstillede kandidater til kommunalbestyrelsesvalget med opfordring til at 
inddrage det nordiske samarbejde i fremtiden i vores kommune. Vi ved det bliver 
svært, da Nordfyns Kommunes fravalg af samarbejde med vores venskabsbyer, 
forplantede sig til de andre lande. Vi har en stor og stærk forening, men det kniber i 
Island, Norge og Sverige. I Finland går det bedre. Vi forsøger at sætte noget i gang, 
for uden det nordiske samarbejde, er der vel ingen mening med en Foreningen 
Norden.
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