
Københavnsafdelingen, program februar 2014

Generalforsamling

200-års fejringen
af Norges grundlov
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Kære medlem

2014 kommer til at stå i det nordiske tegn, især på grund af 200 års fejringen af den 
norske grundlov 17. maj. Det er ikke kun Norge, det berører, men så sandelig også 
Danmark, der mistede en stor del af kongeriget. Det er en spændende historie, og der 
er mange myter og teorier om, hvad der egentlig skete. Hvordan kunne det være, at 
Danmark fik lov at beholde Grønland, Færøerne og Island? Det er blot ét af de  
temaer, der belyses ved arrangementer rundt omkring i dette forår. Vi er gået sam-
men med den norske kirke og prøver at se på nogle af spørgsmålene.

Der har været megen debat og mange spørgsmål i vores egen danske Foreningen 
NORDEN. Hvor er det officielle nordiske samarbejde på vej hen, og hvordan får vi 
involveret politikere såvel som borgere i den proces? Vi er meget optaget af det i 
Københavnsafdelingen og forsøger at komme med vores input til debatten. Der er i 
Foreningen NORDENs landstyrelse nedsat et udvalg, der arbejder målrettet med 
ideer til det kommende danske formandskab for Nordisk Ministerråd. Vi mener, 
det er utroligt vigtigt, at de enkelte lokalafdelinger bliver hørt i denne sag, så Kø-
benhavnsafdelingen er meget opmærksom på de forslag, der kommer fra Lands-
foreningen. Vi håber, det er noget, vi kan nå at få med på Generalforsamlingen 
den 13. marts. 

2014 byder også på Hovedstadstræf i Stockholm. Information om denne tur er 
vedlagt eller fås ved henvendelse til formanden Susanne@norden-kbh.dk. 

Der skal også lyde et Velkommen til den nye minister for Nordisk Samarbejde, Carsten  
Hansen. Ministeren har tidligere siddet i Nordisk Råd og er kendt for at interessere sig meget 
for det nordiske. Tak også til Manu Sareen for et godt samarbejde.  Vi håber, ministeren også 
husker det nordiske i sit nye ministerium. 

I november 2013 mistede vi vores tidligere næstformand i Københavnsafdelingen. Anni  
Bynkell blev 95 år. Anni var til det sidste et meget aktivt medlem af lokalbestyrelsen, modtog 
tilmeldinger og var altid til stede ved arrangementerne. Æret være Annis minde.

Susanne Prip Madsen, Formand i Københavnsafdelingen

Generalforsamling
Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Foreningen NORDENs  Københavnsafdeling  
torsdag den 13. marts kl. 17:00 i den norske Sjømannskirke Kong Haakons kirke,  
Ved Mønten 9, 2300 København S

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i Sjømannskirkens kulturaften med 
spisning fra kl. 19:00. Pris for mad 75,- som betales på stedet.
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Det reviderede regnskab 
4 A. Aktivitetsfondens beretning
4.B. Aktivitetsfondens regnskab 
 5. Forslag fra lokalbestyrelsen 
6. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer 
7. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til Susanne Prip 
Madsen, Ruthsvej 6, st. tv, 2900 Hellerup eller på Susanne@norden-kbh.dk senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Der vil blive serveret te/kaffe under generalforsamlingen. Hvis man  
ønsker at blive til maden, er der tilmelding senest 10. februar til ovennævnte adresse. Delta-
gelse i Generalforsamlingen er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til kaffen er 
det rart at vide, hvor mange der kommer.

Sådan kommer man til kirken: Fra Hovedbanen bus 2A (til Christmas Møllers Plads) eller 5A 
(til Amagerfælledvej).  Man kan også tage Metro til Christianshavns Torv og tage bus 2A et 
stoppested eller gå (cirka 10 minutter).

Hvad skete der egentlig i 1814?
Torsdag den 10. april kl. 19:00-21:15
Den norske Sjømannskirke, Kong Haakons kirke, Ved Mønten 9, 2300 København S

10. april 1814 ankom de 112 repræsentanter til Eidsvold, de mødtes til gudstjeneste og mar-
kerede på denne måde starten på Riksforsamlingens arbejde, som kulminerede med 17. maj 
Grundloven.

Nordisk Ministerråds Generalsekretær Dagfinn Høybråten vil belyse hvad, der skete, og 
trække linjer op til dagens Norden. „Vi har glæde af, at vi står hinanden nær“, siger general- 
sekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten. „De nordiske lande er velfærdssamfund 
med stor grad af lighed. Vi kan være til inspiration for mange. Dette giver os et ansvar, så vi 
ikke bliver os selv nok.

Norge og Danmark repræsenterer en del af verden, som er velfungerende.  To hundrede år 
efter 1814 er Danmark og Norge to moderne demokratier med grundliggende lighedstræk.  Vi 
bygger på de samme værdier, har en fælles kultur og i stor grad samme arv.“

Arrangementet og kaffen er gratis, men af hensyn til stolene vil det være fint med tilmelding 
senest den 8. april til Susanne Prip Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på Susanne@norden-kbh.dk.  
Aftenen er arrangeret af Sjømannskirken og Foreningen NORDEN Københavnsafdelingen.
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Årsmøde i Østersø NGO Netværk Danmark 
Onsdag den 12. marts kl. 19:00
Københavns Rådhus. Adgang via bagindgangen (ved brandstationen). 

Østersø NGO Netværket (tidligere DANFØ) er  paraplyorganisation for de NGO/græsrodsorga-
nisationer,  foreninger etc. som arbejder omkring Østersøen. Det er værd at huske, at både 
Island og Norge er meget aktive i det officielle Østersø Parlamentariske Råd og i Østersørådet. 
Foreningen NORDEN deltager i Østersø NGO Netværket, og årsmødet er åbent for alle med-
lemmer af NORDEN og de øvrige organisationer. Det er en mulighed for at møde andre orga-
nisationer og høre om, hvad der foregår omkring Østersøen.

Tilmelding senest den 10. februar til Susanne Prip Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på  
Susanne@norden-kbh.dk. 

Begivenheder, du bør deltage i:
17. maj bliver en ekstra stor Norsk Nationaldagsfejring i år. Dagen starter kl. 11:00 i Holmens 
kirke, derefter optog til Christiansborgs slot med taler på pladsen. Efter taler er der optog til 
Sjømannskirken. Ingen tvivl om det bliver festligt. Tilmelding er ikke nødvendig. 

12-15. juni er der Folkemøde på Bornholm. Hvis turen går til solskinsøen, så kom forbi det 
nordiske telt på cirkuspladsen.

23. juni er der som sædvanligt Sankt Hansbål i Frederiksberg Have. Det er landets største 
Sankt Hans fest og den er arrangeret af Foreningen NORDEN på Frederiksberg.

Glæd dig til næste blad, hvor vi vil omtale efterårets arrangementer samt bringe en boganmel-
delse af ”Uindviet jord ”af Hanna Kent, som udkommer på forlaget Hetland den 14. februar. 
Bogen er baseret på virkelige hændelser i Island i 1829, hvor Agnes Magnusdottier bliver 
dømt til døden for mord.  

Kalender:
12. marts  Årsmøde i Østersø NGO Netværk Danmark 

13. marts  Generalforsamling samt Sømandskirkens kulturaften med spisning

10. april  Hvad skete der egentlig i 1814?

17. maj  Norsk Nationaldagsfejring

12.-15. juni Folkemøde, Bornholm

23. juni  Sankt Hansbål, Fredriksberg Have

22.-24. august Hovedstadstræf, Stockholm


