
FORENINGEN NORDEN 

 

REFERAT AF 

Foreningen  NORDENs  repræsentantskabsmøde 

lørdag  den  18.  september  2004 

på Mantziusgården i Birkerød 
 

 
Mødet startede med en sang: ”Septembers himmel er så blå”.  

 

Derefter velkomst ved  Foreningen NORDENs landsformand, Frode Sørensen,   

Borgmester Ove C. Alminde, Birkerød og 

Foreningen NORDENs lokalafdelingsformand Poul E. Frederiksen 

 

Orkestret Birkes underholdt. 

 

Derefter gik man over til overrækkelsen af Foreningen NORDENs Hæderspris, som i år blev tildelt tidl. 

statsminister Poul Schlüter for hans indsats for fjernelse af grænsehindringer i Norden.  

 

Frode Sørensen begrundede valget (bilag 1). 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 1)  VALG AF DIRIGENT: 

 

Frode Sørensen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. Han og repræsentantskabet mindedes 

forretningsudvalgsmedlem, amtskreds- og lokalafdelingsformand Hans Chr. Wiwe, der døde 1. marts i 

år.  

 

Frode Sørensen foreslog derefter byrådsmedlem Georg Møller, Birkerød til dirigent. 

 

Georg Møller blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at mødet var 

lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i henhold til vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentant-

skabsmøde holdes hvert år i september. Mødet indkaldes senest 1. maj.” Mødet var indkaldt via 

Nyhedsbrev for tillidsfolk, nr. 1/2004, færdigredigeret 18. marts 2004, og udsendt ultimo marts 2004.  

 

Dirigenten foreslog derpå følgende stemmetællere: Karen Havelund Andersen, Kerteminde, Jytte Løvaa, 

Viborg og Torben Dinesen, Præstø, som alle blev valgt.   

   

AD DAGSORDENENS PUNKT 2)   

LANDSFORMANDENS BERETNING OM VIRKSOMHEDEN: 

 

Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra landskontoret). 

 

Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Frode Sørensen, der aflagde den mundtlige beretning 

(bilag 2). 

 

Efter beretningen var der debat. 

 

Gudrun Ring Wiwe, Herning takkede for en god formandsberetning. Hun mente, at foreningens forslag 

om at tage nordisk litteratur op i forbindelse med lokale læsekredse, var en god ide. Som bibliotekar var 
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hun overbevist om, at lokale biblioteker ville hjælpe sådanne læsekredse med bøger, ligesom man flere 

steder kunne stille lokaler til rådighed. Vi havde ikke med læsekredsene opfundet den dybe tallerken, men 

vi kunne fylde den med gode nordiske litterære oplevelser. Hun takkede for omsorgen i forbindelse med 

hendes mand, Hans Chr. Wiwes død. 

 

Susanne Prip Madsen, forretningsudvalget takkede også for en god beretning, der kom vidt omkring. 

Hun glædede sig over, at foreningen får tusind nye medlemmer om året og at de 30 – 45 årige nu er 

kommet i fokus som ny målgruppe. Da de er mere mobile end vore øvrige medlemmer, kan man måske 

arbejde mere regionalt med aktiviteter for denne gruppe. Hun gjorde også opmærksom på, at der p.t. er 

ved at blive lavet en hjemmeside for den nævnte aldersgruppe. 

 

Preben Sørensen, Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS) mente også, at 

repræsentantskabet havde fået en god og fyldestgørende beretning. Han takkede også formanden for sit 

arbejde, herunder alle de møder, han havde taget rundt om i landet. Han var også glad for det møde, der 

havde været afholdt for de samarbejdende medlemmer på Christiansborg i maj, som ikke havde været 

velbesøgt, men godt. Han henviste også til mediekonferencen og glædede sig over Foreningen NORDENs 

oplæg til det danske formandskabsprogram og nabolands-tv placering i oplægget. Nord Nu havde fået ros, 

især det seneste nummer i samarbejde med Grænseforeningen. Man ville i informationsnævnet se på 

andre samarbejdsmuligheder i fremtiden. 

 

Brian Pape, FNU hilste fra ungdommen og fortalte om arbejdet i FNU, der nu havde syv lokalafdelinger, 

hvor man også samarbejdede med de lokale afdelinger af Foreningen NORDEN. FNU havde nogle lokale 

aktiviteter og mange landsaktiviteter f.eks. i form af nordiske rejser. FNU havde lige afsluttet en rejse til 

Grønland. FNU ville gerne samarbejde med Foreningen NORDEN om at få bedre tag i de 30 – 45 årige.  

 

Karen Havelund Andersen, Kerteminde og Fyns Amt takkede også for formandsberetningen. Hun var 

glad for, at der fortsat blev arbejdet med at finde midler til udgivelse af sangbogen. Hun opfordrede til, at 

Ungdomsudvekslingsudvalget så på mulighederne for at gøre udvekslingsprojektet Back to the Roots 

nordisk, når det for alvor kom i gang. 

 

Hans-Henrik Svenning, Kerteminde takkede også for beretningen og sagde, at man blev godt modtaget 

på landskontoret. Han var enig i, at lokalafdelingerne skal styrkes, og at der ikke var mange penge i det 

lokale arbejde. Vi skal have flere nye medlemmer, sagde han, men han brød sig ikke om ideen med en 

medlemshvervningskonkurrence. I stedet så han gerne, at man genoptog ideen med, at første års 

kontingent tilfalder lokalafdelingen. Han understregede den personlige kontakt som det bedste våben for 

at få nye medlemmer. 

 

Søren Sørensen, forretningsudvalget takkede for, at faget historie var nævnt i formandens beretning. I 

forbindelse med den nye bekendtgørelse til gymnasiet bør Foreningen NORDEN påpege, at hvis ikke den 

nordiske historie er med i historieundervisningen, vil den være ufuldstændig. Det er den, der 

grundliggende præger vores identitet. Han opfordrede kraftigt til, at Foreningen NORDEN tog det 

spørgsmål op i forbindelse med en høringsrunde. 

 

Flemming Thøgersen, NETOP takkede også formanden for det møde, der var blevet holdt for de 

samarbejdende medlemmer på Christiansborg. Han gjorde opmærksom på, at NETOP også havde sendt et 

forslag til samarbejdsministeren i forbindelse med Danmarks nordiske formandsprogram, hvor de peger 

på samarbejdet med de folkelige organisationer og Norden/EU. Østersørådets NGO-samarbejde er også 

vigtigt. Han mente, at mange af de samarbejdende organisationer bør sikre flere nordiske aktiviteter inden 

for deres egne rammer. 
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Torben Dinesen, Præstø mente også, at arbejdet med de 30 – 45 årige bør have prioritet. Han så det som 

en naturlig udvikling af først en nordisk skoleudveksling, så måske et nordjobb og så et nordisk 

engagement i foreningen. Han hæftede sig også ved omtalen af flagningen ved grænsen, som var vigtig, så 

han håbede, at pengene kunne skaffes, så flagningen kunne fortsætte. Især det, at der ikke blot blev flaget 

med det danske flag, men man blev budt velkommen til Norden med nordiske flag. Han var enig i 

indsatsen over for de kommunale politikere vedrørende støtte til de nordiske venskabsbyer og det 

nordiske samarbejde. 

 

Bent Thuesen, skolenetværket fortalte om arbejdet i skolenetværket, hvor en indsats for at få nye 

materialer til undervisningen havde båret frugt. Derimod havde arbejdet med undervisningen i nabosprog 

på lærerseminarierne været sejt, da seminarierne ikke havde været særlig samarbejdsvillige, nu ville man 

prøve med særligt interesserede lærere. Han fortalte om Nordplus-ordningerne og det manglende 

samarbejde mellem CIRIUS og Foreningen NORDEN, om Nordplus-junior, hvor der på vores initiativ 

havde været et møde i november sidste år uden noget resultat. Kriterierne for støtte var ændret, desværre 

bliver der færre udvekslinger for flere penge. Fra 2005 ændres CIRIUS, så det bliver en statslig 

forvaltningsenhed. De kommer tættere på magtens korridorer, men længere fra det folkelige. 

 

Vagn Pedersen, landsstyrelsen takkede for en opløftende formandsberetning. Den var optimistisk både 

med hensyn til det nordiske samarbejde og Foreningen NORDEN. Tak for, at vi fik argumenter, som vi 

kunne tage med hjem og bruge i årets løb. Han takkede også for en god skriftlig beretning, som kunne 

tages med, når man skulle forhandle med kommunale myndigheder. 

 

Henrik Hagemann, forretningsudvalget takkede også formanden for beretningen og glædede sig over, 

at vi har en kultur, hvor tingene foregår ved samtale. Han var også stolt over at være med i en forening, 

der ytrede sig så præcist om formandskabet 2005. Sprogpolitikken var både med i formandsberetningen 

og Foreningen NORDENs oplæg til formandskabet. Nu skal vi være opmærksom på læseplanerne, som 

ligger til offentligt gennemsyn, og foreningen har et ansvar for at reagere, hvis de skandinaviske sprog og 

det nordiske stof glider ud. 

 

Dorit Myltoft, ungdomsudvekslingsudvalget fortalte om arbejdet med Back to the ROOTS, hvor unge 

med dansk baggrund i USA er målgruppen. De andre NORDEN-foreninger følger arbejdet, og på et 

senere tidspunkt vil de sikkert være parate til et samarbejde om projektet. Nordjobb er vores flagskib, 

hvor de unge skal vænnes til at bruge et fællesnordisk arbejdsmarked. De nordiske industrifusioner har 

foranlediget, at flere virksomheder selv udveksler elever nordiskt, så vi ser nu på, hvordan vi kan sikre, at 

andre unge får en nordisk udveksling. Gennem det kommende år vil vi kvalitetsudvikle Nordjobb. 

 

Peter Munk, Birkerød fortalte om den nordiske lejrskole i Hillerød og Nordisk Sommerlejr, der nu 

bliver holdt der uden tilskud fra Foreningen NORDEN. Der havde været fuldt hus i sommer med 150 

deltagere. Han håbede på et godt samarbejde mellem Den Nordiske Lejrskole og Foreningen NORDEN. 

 

Annette Bredorf, Helsingør fortalte om Helsingør-Helsingborg (H-H) samarbejdet, hvor der på 

kommunalt plan bruges rigtig mange penge. Desværre var der ikke lige så mange penge til det folkelige 

nordiske samarbejde gennem Foreningen NORDEN, selvom der var mange aktiviteter. Der havde været 

holdt en nordisk filmfestival, hvor 5000 skoleelever havde deltaget. Nordiske film burde være med i de 

lokale læseplaner. Danmarks nordiske historie bør styrkes for at give eleverne en nordisk identitet; mange 

unge er rodløse. Hun glædede sig også over de mange gode aktiviteter på Bastionerne. 

 

Arne Husfeldt, Gentofte nævnte Skåne – Sjælland samarbejdet, som et godt udgangspunkt for nordisk 

aktivitet. Han henviste til sommerens store arrangement på Hven, der havde sprængt alle rammer med 230 

deltagere. Han advarede mod det store fokus på Norden/EU, nu må vi ikke glemme Vestnorden. Han 

håbede, at CIRIUS, som forvalter af Nordplus-ordningerne, også huskede Grønland og Færøerne. 



 4 

 

Frode Sørensen, landsformand kommenterede indlæggene og glædede sig over de pæne ord om 

beretningen og ikke mindst den gode stemning, der var at spore i alle indlæggene. I forbindelse med 

litteraturkredsene var han enig i, at der var basis for et godt samarbejde mellem Foreningen NORDEN og 

bibliotekerne lokalt. Aktiviteter for de 30 – 45 årige må ikke gå ud over vores sædvanlige aktiviteter, men 

kunne være et godt supplement. Vi skal bruge det danske formandskab næste år til en bedre 

markedsføring af de nordiske emner, Nord NU nr. 2 kunne omhandle formandskabet. Han understregede, 

at der skulle mere end fire numre af Nord NU til at fastholde medlemmerne. Samarbejdet mellem 

oplysningsforbundene i Norden var vigtigt, da folkeligt oplysningsarbejde er en nordisk værdi. Han var 

enig i, at det for os var logisk, at når ens børn havde fået en nordisk oplevelse eller to, så skulle de også 

melde sig ind i Foreningen NORDEN, men den logik deler vi desværre alt for sjældent med børnene selv. 

Han var enig i, at vi skulle gøre, hvad der stod i vores magt for at fastholde flagningen med nordiske flag 

ved den dansk-tyske grænse, men vi skal have det finansieret. Kendskab til nabosprog er vigtigt og skal 

være en integreret del af alle undervisningsforløb. Vestnorden er vigtig, og han mente, at vi blandt andet 

tog vare på de nordiske lande, der ikke er med i EU, ved at sørge for, at EU er præget af en nordisk 

dagsorden.   

 

Dirigenten bad derefter forsamlingen om at godkende de 2 beretninger, hvilket man gjorde. 

 

Under debatten var der frokostpause. Efter pausen indledte forsamlingen eftermiddagens møde med 

sangen ”I Danmark er jeg født”. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 3)  

LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og gjorde opmærksom på, at lands-

styrelsen indstillede, at repræsentantskabet  vedtog handlingsplanen.   

 

Handlingsplanen blev forelagt af formanden for Foreningen NORDENs Organisationsudvalg, Arne 

Nielsen. 

 

Efter en kort debat og visse mindre ændringer og justeringer blev Handlingsplanen vedtaget (bilag 3). 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 4)  FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN: 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at ingen forslag var modtaget. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 5)   

FORSLAG FRA MEDLEMMER INDSENDT SENEST 1. JUNI: 

 

Dirigenten oplyste, at der ikke var nogen forslag. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 6) GODKENDELSE AF REGNSKAB: 

 

Peter Jon Larsen forelagde regnskabet, der fulgte det af repræsentantskabet vedtagne budget for året. 

 

Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 7)  

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTER OG KONTINGENTFORDELING: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og oplyste, at kontingentet reguleres hvert 

andet år på basis af Forbrugerprisindekset.  Da sidste regulering fandt sted i 2002, skulle regulering  

finde sted på repræsentantskabsmødet i år. 

 

Dirigenten gjorde endvidere opmærksom på, at landsstyrelsen indstillede uændret kontingentfordeling 

(50-50) og oplyste samtidig, at indstillingen også omfattede, at amtskredsenes medlemstilskud også i år 

2005 vil være 7 kr. pr. medlemskab. 

 

Repræsentantskabet vedtog kontingentsatserne fra 2005 til år 2006 skulle være følgende: 

Kontingentformer Kontingent for 

indeværende 

periode 

Kontingent 

fra 1.1.2005 

Personligt medlemskab: 

 

165 kr. pr. år 170 kr. pr. år 

Husstandsmedlemskab: 

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 

fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 

220 kr. pr. år 230 kr. pr. år 

Pensionistmedlemskab: 

Medlemskab dækker en pensionist fra det fyldte 65. år samt 

førtidspensionister 

95 kr. pr. år 100 kr. pr. år 

Pensionistpar-medlemskab: 

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 

yngste når det 65. år, samt førtidspensionistpar. Der fremsendes 

kun 1 sæt materiale til adressen 

115 kr. pr. år 120 kr. pr. år 

Støttemedlemmer: 

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler 

kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og 

landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med 

landsforeningen. 

  

Skolemedlemmer: 

Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb 

af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og 

evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere 

425 kr. pr. år 440 kr. pr. år 

Biblioteksmedlemmer: 

Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-

materiale og tilbud om nordiske arrangementer 

350 kr. pr. år 365 kr. pr. år 

   

Den af landsstyrelsen indstillede kontingentfordeling blev vedtaget, ligesom forsamlingen vedtog at 

amtskredsenes medlemstilskud også i 2005 vil være 7 kr. pr. medlemskab. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 8)  

GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET LØBENDE ÅR  

OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 

 

Peter Jon Larsen forelagde forslag til revideret budget for 2004, 2005 og nyt budget for år 2006. 

 

Herefter var der en kort debat. 
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Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 9)  

VALG FOR DET FØLGENDE ÅR AF STEMMEBERETTIGEDE BLANDT DE SAMARBEJ-

DENDE MEDLEMMER: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden og gjorde opmærksom på, at der efter 

bilagsmaterialets udsendelse var følgende ændringer under genvalg:  Finansrådet, Jørgen A. Horwitz 

og Liberalt Oplysningsforbund, Sonny Berthold. Derefter spurgte dirigenten, om repræsentantskabet 

kunne godkende genvalg og nyvalg, hvilket repræsentantskabet gjorde med følgende resultat: 

  

GENVALG: 

Amtsrådsforeningen i Danmark Anders Stenild 

AOF Arbejdernes Oplysnings Forbund Leif Max Hansen  

Danmarks Biblioteksforening Maria Jakobsen 

Dansk Forfatterforening  Birgit Knudsen 

Dansk Jernbaneforbund Arly Nielsen 

Dansk Kvindesamfund  Lis Bisgaard 

Dansk Lejrskoleforening   Bent Thillerup Rasmussen 

Dansk Metalarbejderforbund  Jens Holmsgaard 

Dansk Ungdoms Fællesråd Dennis Virkelyst 

Den Danske Præsteforening Jens Barfod 

DGI Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Aase Bjerrum 

DKF Det Kooperative Fællesforbund Ole Larsen 

DKIN Den danske komité for internationalt, herunder 

Nordisk, husholdningsfagligt samarbejde Sonia Nørby 

DSH De Samvirkende Hjemstavnsforeninger Lars Chr. Sunesen  

DUI, LEG og VIRKE Birgit Svendsen 

Finansforbundet Inge Withen Nielsen 

Folkeuniversitetet i Danmark Vibeke Bille-Hansen  

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark   Johnny Skovengaard 

Foreningen af mejeriledere og funktionærer  B. Lindy Olesen 

Foreningen for Folkehøjskoler  Aage Augustinus 

Frie Grundskolers Fællesråd  K.P. Ahlmann Olesen 

HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets  

Arbejdsgiverforening  Eric Nedergaard 

HTS interesseorganisation  Jens Zimmer Christensen 

Håndværksrådet  Lars Jørgen Nielsen 

Kommunernes Landsforening Axel Bredsdorff 

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Ingelise Storm 

Landbrugsraadet Ole Klintgaard Larsen 

Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Lis Særmark-Thomsen 

Landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger Ole Rasmussen 

Landsorganisationen i Danmark LO  Per Klok 

Netop   Flemming Thøgersen 

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet (N.N.F.)    Kristian Christensen 

Rådet for Dansk Forsikring og Pension Claus Tønnesen 

Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer Preben Sørensen 

Selskabet til fremme af levende kultur i skolen Randi Arnth Jørgensen 

Specialarbejderforbundet SID Verner Klemmesen 

Tobaksindustrien  Peter Th. Madsen 
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NYVALG: 

Danmarks Lærerforening Niels Munkholm Rasmussen 

Finansrådet    Jørgen A. Horwitz 

FOF Folkeligt Oplysnings Forbund            Ellen Lequime  

Liberalt Oplysnings Forbund Sonny Berthold 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 10)  

VALG AF LANDSFORMAND FOR DET FØLGENDE ÅR: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor der ikke ved tidsfristens udløb var 

modtaget forslag om nyvalg, og landsstyrelsen havde indstillet Frode Sørensen til genvalg  

 

Frode Sørensen blev valgt med akklamation.  

 

Frode Sørensen takkede for genvalget og udtrykte glæde over samarbejdet med alle foreningens led.  

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 11)  

VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden. Følgende var på valg: Alex Heick, Per 

Kaalund, Leif Mikkelsen, Ole Stavad, Else Theill Sørensen og Kristen Touborg. 

 

Per Kaalund  og Alex Heick har meddelt, at de ikke ønsker at genopstille. 

 

Følgende indstillinger til nyvalg er modtaget ved tidsfristens udløb: Preben Sørensen, Samarbejdsforum 

for Danske Lytter- og Seerorganisationer, Karen Klint, Socialdemokratiet (indstillet af Per Kaalund som 

sin efterfølger) og Tulle Olsen (byrådsmedlem i Ringsted indstillet af Vestsjællands Amt). 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var en plads vakant fra tidligere, da der kan vælges op til 14 til 

landsstyrelsen (§ 10, stk. 2). Da der blev valgt syv personer sidste år, kan forsamlingen vælge syv i år, så 

landsstyrelsen kommer til at bestå af 14. Da der er syv kandidater, kan de betragtes som valgte. 

Forsamlingen betragtede derefter de følgende, som valgt: 

 

Karen Klint 

  Leif Mikkelsen 

Tulle Olsen  

 Ole Stavad 

Preben Sørensen 

 Else Theill Sørensen 

 Kristen Touborg 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 13) VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF  

ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDELINGSREPRÆSENTANT: 

 

Dirigenten havde forstået, at landsstyrelsen indstillede til genvalg af Mette Kofoed Bjørnsen og 

nyvalg af Roar Hymøller til kritiske revisorer.   

  

Repræsentantskabet godkendte dette. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 14) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS MØDESTED OG TID: 

 

Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor landsstyrelsen indstillede, at næste 

repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 17. september 2004 i Odense (pga. H. C. Andersen 

jubilæet). 

 

Dirigenten spurgte, om dette kunne accepteres. Repræsentantskabet godkendte dette. 

 

AD DAGSORDENENS PUNKT 15) EVENTUELT: 

 

Lars Chr. Sunesen, De Samvirkende Hjemstavnsforeninger, overbragte en hilsen fra hjemstavns-

foreningerne og fortalte om hjemstavnen Birkerød. 

 

Neel Eriksen beklagede, at redaktøren ikke havde været til stede under hele mødet. 

 

Frode Sørensen takkede for genvalget og takkede byrådet og lokalafdelingen for den store indsats med 

forberedelsen af mødet, der derfor havde fået fortrinlige rammer. Han takkede også dirigenten for 

veludført hverv.  

 

Herefter var der fællessang: ”Fjärriln vingad”. 

 

Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden. 

 

 

 

20/09-04  PJL/bl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


