Foreningerne NORDEN

Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Omegn, Høje-Taastrup
Samarbejde over grænser – lande- og kommunegrænser

Informationsbrev februar 2022
Kære medlemmer af Foreningen NORDEN,
Der er mange andre sygdomme end corona som vi
håber er overstået.
En af følgerne er, at vi må aflyse ”sangens dag”
også i år. Det er så god en ide, at vi prøver igen i
2023.
Vi har stadig enkelte medlemmer, der får nyheder
fra os i et almindeligt brev. Det er langt nemmere at
sende en e-mail end at bruge flere dage til at få et
brev frem.
Det betyder at vi i enkelte tilfælde vil vælge at
sende kun til de medlemmer der har elektronisk
post. Men nu inviterer vi til - - Generalforsamling
lørdag 5. marts 2022 kl. 14.00,
Byhistorisk Hus,
Præstegården, Glostrup
Hovedvejen 134,
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2.a. Beretning, Glostrup og Omegn
2.b. Beretning, Høje Taastrup
2.c. Beretning, Hvidovre
2.d. Beretning, Rødovre
3. Det reviderede regnskab
4. Forslag fra lokalstyrelserne
Samarbejde med lokalafdelingen
Roskilde-Lejre
5. Forslag fra lokalafdelingernes medlemmer
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen
På valg er:
Dan Lysell Clasen
Lene Finne Jepsen
Henny Kleist Konradsen
7. Valg af revisor.
Forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen
i hænde senest 26/2.

I 2018 var vi et lille hold, der besøgte Lviv i
Ukraine, hvor USC (Ukrainian-Scandinavian,
Center) var et spændende mål, hvor vi hørte om
interessen for det nordiske, vores sprog og kultur.
USC holder, som mange andre nordiske foreninger
og institutioner, skumringstid. Lidt anderledes end
hos os, idet de skal læse på alle de nordiske sprog.
Efter generalforsamlingen har vi besøg af Anna
Krysalna, der har undervist ukrainere i dansk og
nu gør omvendt, underviser danskere i ukrainsk
sprog og kultur. Hun vil fortælle om USC og
Ukraine og interessen for Norden.
Glostrup er vært for Københavns Omegnskreds
Generalforsamling
”Medborgerhuset” Glostrup. Lokale ”Ejby”
Ved Brandstationen 1
Onsdag 27. april kl. 19.00.
Det er lokalafdelingerne der stemmer, men alle
medlemmer har mulighed for at være med til
generalforsamlingen og det efterfølgende møde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Kredsbestyrelsens beretning
3. Beretning fra kredsens landsstyrelsesmedlem
4. Det reviderede regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag til repræsentantskabet
7. Valg
Flemming Thøgersen
Hanne Ekstrand
Jens Brunsgaard
Jørgen S Søndergaard
8. Valg af landsstyremedlem
Marion Pedersen,
suppleant Jens K L Jørgensen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der information fra
arbejdsgruppen, nedsat af landsformand Lars
Barfod og som der arbejder med 360gr eftersyn.

Formand: Flemming Thøgersen, flemming.thogersen@outlook.dk, Kasserer og sekretær: Jens K.L. Jørgensen,
jens@sorte.dk, Styrelsesmedlemmer: Karen Hegelund-Jensen, khegelundjensen@gmail.com, Dan Lysell Clasen,
danlc@hotmail.dk, Lene Finne Jepsen, jepsenlenefinne@gmail.com. Henny Kleist Konradaen,
hennykleist@gmail.com,
Nordiske flagdage:
Nordens Dag 23. marts, Valdemarsdag 15. juni, Grønlands nationaldag 21. juni, Færøernes nationaldag 29. juli

