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Färöarna delar
med sig av sina
erfarenheter inom
äldrevård

At lære og lade sig inspirere

 Som något nytt har man påFäröarna byggt ett ålderdomshemmet dit alla från hela landet
kan komma. Fördelen är att
hemmet är så stort att man kan
indela det i kategorier, så människor med liknande behov och
problem kan bo tillsammans. På
det viset undgår man också att
förhållandevis friska och mycket
tunga patentier måste bo tillsammans. Ålderdomshemmet
visades upp under vänortsstämman 2006, där folk från hela
Norden deltog. Tanken var att
förmedla information om nya
sätt att se på äldrevård till de
andra orterna i vänortskedjan.
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Venskabsbysamarbejdet bruges af både politikere, embedsmænd og borgere

 Da den finske by Jakobstad

Ældreforsorgen forbedres via
venskabsbysamarbejdet.

Foreningen NORDEN 2006

holdt sit venskabsbystævne 2006,
blev der for de danske gæster
blandt andet tid til at kigge nærmere på en - for dem - unik
måde at lave sundhedsforebyggelse på. Repræsentanter for
byen var mødt op til stævnet for
at fortælle om en forening, der
arbejder med alt lige fra rygestop til babysvømning og rehabillitering af langtidssyge.

Og da man for mange år siden skulle lave en svømmehal
i Ringe, brugte politikerne
erfaringer fra byens nordiske
venskabsbyer.
Det nordiske venskabsbysamarbejde spænder vidt, både
når det gælder antallet af arrangementer og antallet af
venskabsbånd knyttet mellem
mennesker.

80 års succes
Ideen med lokale kontakter
på kryds og tværs dukkede op
helt tilbage i 1920’erne. Og den
første venskabsbyforbindelse

blev skabt mellem Thisted og
Uddevalla i Sverige i 1939. Efter anden verdenskrig kom der
for alvor gang i kontakterne,
som lige siden har fungeret
som et samarbejde mellem de
enkelte kommuner og Foreningen NORDENs lokalafdelinger.
I dag findes der over 200 aktive
venskabsbykæder, hvoraf nogle
har fem eller flere byer tilknyttet. Foreningen NORDEN har
stort set altid stået som initiativtager til, at nye venskabs- bykæder har set dagens lys.
Utallige venskaber på tværs af
grænserne er blevet grundlagt
som følge af den nordiske venskabsbymodel. Unge mødes og
spiller musik – og ender med
også at kunne forstå hinanden
uden at tale engelsk. De lidt
ældre møder hinanden under
talrige indkvarteringer i private
hjem. Og alle får oplevelser
med for livet.
Venskabsbysamarbejdet bygger i høj gad på frivillige indsatser, og det betyder også, at det
ikke er nogen stor udskrivning
for den enkelte at være på venskabsbybesøg. Derudover er
Norden, med verdens mest omfangsrige foreningsliv, på forhånd gearet til at skabe samhørighedsbånd. De lokale forenin-

ger i de enkelte nordiske byer er
ofte med i en eller anden form
for samarbejde, hvad enten det
drejer sig om koncerter, teaterforestillinger, spejderlejre eller
kurser for præster, lærere eller
socialarbejdere.
- Venskabsbysamarbejdet er
for mig kronjuvelen i det nordiske, siger formand for Foreningen NORDENs Birkerød-afdeling, Poul Frederiksen.
- Essensen er, at nordiske borgere – du og jeg – skal træffe
hinanden.
Og gennem tiderne har tusindvis og atter tusindvis af nordiske borgere gjort nye bekendtskaber, der ofte varer livet ud.
- Vi bliver bedre til at forstå
hinanden, det er det, det handler om, siger Poul Frederiksen.
LL

Birkerøds borgmester Ove C. Alminde
(th) sammen med de to lokalpoliitikere
Lars Engelberth og Annelise Møller
under sommerens venskabsbystævne i
Jakobstad i Finland. Foto: Grethe Kjærgaard.

Nye kommuner – nye venskaber?
- Man kunne lige som i Holland forestille sig, at man lader
en privat forening stå for det
nye samarbejde. Og så kan forskellige lokalområder i den nye
kommune få hver sin venskabsby, fortæller Peter Fjerring.
- Bornholm er allerede blevet
lagt sammen til én kommune,
og alligevel kører man med fire
svenske venskabsbyer. Det har
ikke givet nogen problemer,
siger han.

Sammenlægning

Når Danmark den 1. januar
2007 får en ny kommuneopdeling, vil det påvirke venskabsbysamarbejdet i større
eller mindre grad.

 Nye kommuner, der består af
mere end et par gamle kommuner, kan måske i første omgang
få problemer med at sammensætte en ny og meningsfuld venskabsbykæde. Og hos Kommunernes Landsforening har man
på det sidste modtaget mange
opkald fra kommuner, der
gerne vil have råd og vejledning
om, hvad man gør efter 2007.
- Men der er faktisk mange
måder at løse det på, siger Peter
Fjerring, fuldmægtig i KL’s internationale kontor.
- Især er der mange, der synes,
at de får for mange venskabsbyer. Men så er det for eksempel
oplagt at kigge på, om nogle af
byerne overhovedet er aktive, og
så skære ned i antallet ud fra det
kriterie. Det er en måde at skille
fårene fra bukkene, når det nu
skal være, siger han.

Fornyelse

Ny kommuneopdeling kan give nye venskaber på kryds og tværs.

Danske kommuner har tilsammen ca 900 venskabsbyer,
hvor to trediedele ligger i de
nordiske lande. Så især for det
nordiske samarbejde bliver det
væsentligt, at man så hurtigt
som muligt efter kommunesam-

menlægningen tager stilling til,
hvordan man vil gribe venskabsbysamarbejdet an.
Peter Fjerring peger på en
anden model, der oprindelig
stammer fra Holland, hvor man
løbende siden halvfjerserne har

lagt kommuner sammen. Her
har mange af de ”gamle” kommuner beholdt deres venskabsbyer, på trods af at de er blevet
opslugt af en større. En model,
Fjerring også mener, kan bruges
i Danmark.

Udover kommunesammenlægning, som også Norge og måske
Finland skal ud i, mener man
i KL, at det er vigtigt at tænke
nyt, når det gælder aktiviteter
indenfor venskabsbykæderne.
Peter Fjerring mener, at flere
med fordel kunne bruge deres
venskabsbyer til inspiration, for
eksempel når det gælder den
offentlige administration. Derudover slår han især på områder
som udvikling af virksomhedsog IT-kultur. Her synes han, at
man i de nordiske lande kan
bruge hinanden langt mere intensivt, end man gør i dag.
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Sosiale opplevelser eller kompetanseheving
Fik veninde
for livet

Vennskap

Felles opplevelser er like viktig som å utveksle formell
kompetanse. Det mener Dagfinn Larsen fra Holmestrand
i Norge. Han har drevet med
vennskapsbyarbeid nesten
hele sitt liv.

 Jonna Nielsen har besøgt

i vennskapsbyarbeidet er de
årlige vennskapsstevnene, sier
Dagfinn Larsen, som er skolesjef i Holmestrand kommune
og mangeårig medlem i Foreningen Norden.
Holmestrand er med i den
største vennskapsbykjeden i
Norden. Den norske kommunen har åtte vennskapkommuner, Arsuk på Grønland, Husby i
Sydslesvig, Siglufjord på Island,
Åland, Herning i Danmark,
Vänersborg i Sverige, Eidi på
Færøyene og Kangsala i Finland.
Kommunene i denne kjeden
har samlet seg om et hovedarrangement hvert år siden 1979.
De legger større vekt på felles
sosiale opplevelser enn utveksling av faglig kompetanse. Men
Larsen tror felles opplevelser er
minst like viktig som å utvikle
formell kompetanse.
– Man slår ikke naboen i hodet hvis man har gode opplevelser sammen, sier han.

Arrangement med suksess
Et unntak er likevel samarbeidet
mellom de kommunale skolene.
De nordiske lærerseminarene,
som arrangeres annenhvert år,
har vært en suksess, i følge Larsen. Her snakker han om kompetanseheving, ikke bare felles
opplevelser.
– I fjor var vi i Kangasala og
Tampere i Finland. Der fikk vi
svaret på hvorfor Finland har
bedre skoleresultater enn Norge. De har atskillig bedre lærerutdanning, og lærerstatusen
er høyere i Finland enn i andre
land. Skole blir sett på som
viktig. 20 prosent av de beste
elevene velger læreskolen her,
forteller han.
Han opplyser at det kun har
vært to formelle møter om kommuneutvikling og næringsutvikling i regi av vennskapskommunesamarbeidet. Kommunene
har ikke vært flinke til å bruke
hverandre som studieobjekt.
Samarbeidet med næringslivet
har begrenset seg til sponsing av
arrangementer. Det ligger nok
noen utfordringer her, synes
han.

Dagfinn Larsen i Holmestrand tror menneskene lærer mye gjennom å opp-leve ting sammen. Her står han sammen med ei
røys til minne om alle vennskaps-kommunene. Hver kommune har fått sin egen stein. Nordenrøysa blir den kalt, og ble bygd til
Holmestrand kommunes vennskapsbystevne i 2002. (Foto. Gry J. Johanin)

Gunstig modell
Holmestrand har bygd vennskapsarbeidet på tre pilarer, kommunen, Foreningen Nordens
lokallag og foreningslivet med
folk flest. Dette er en modell
han synes er gunstig.
En del kommuner har overlatt
det meste til lokallag og foreningsliv, noe Larsen mener er
lite heldig.
Selv synes han at Holmestrand
kommune har fått til en modell
som involverer mange. Kommunen har ansvaret, lokallaget
til Foreningen Norden er katalysatoren og foreningslivet stiller
opp fordi de er engasjerte.
– Utfordringene framover må
være fortsatt samarbeid mel-

lom de frivillige og kommunen
og å få de unge interessert i
vennskaparbeidet.
Vi bør også få flere til å feriere
i Norden. Det er ikke nødvendig

å reise til Middelhavet når vi har
like eksotiske steder i Norden,
sier Larsen avslutningsvis.
GJ
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venner i Foreningen NORDEN og kommunens venskabsbyer siden 1978.
Og det er der kommet flere venskaber ud af.
Blandt andet ser hun næsten hvert år en finsk dame,
hun oprindelig mødte via et
venskabsbytræf.
Jonna Nielsen tager selv
imod gæster, når der er arrangementer i lokalområdet,
som regel er det singler ligesom hun selv, især fordi pladsen i hjemmet ikke er så stor.
- Det er utrolig hyggeligt
at møde mennesker på den
måde, siger Jonna Nielsen.
- Den allerførste gang jeg
havde besøg var i 1978. Det
var en svensk dame, der kom,
og jeg var jo lidt spændt på,
hvordan det ville gå, især når
man aldrig havde prøvet det
før. Men det endte med, at vi
sad den første aften og talte
til klokken tre om morgenen, fortæller Jonna.
For mange, der bruger
venskabsbykæderne til at
møde nye venner på, er det
især det, at kunne få indblik
i de andre nordiske landes
sprog og vaner, der er en stor
oplevelse.
- Man skal selvfølgelig
kunne indordne sig, når man
bor privat hos fremmede
mennesker, og også være i
stand til at snakke med alle,
men jeg har faktisk kun hørt
folk have gode oplevelser,
siger Jonna.
- Og man opdager, at efter
et stykke tid er det ikke svært
at forstå hinandens sprog.
Det er vigtigt, at vi bevarer
den forbindelse til hinanden
i Norden, og venskabsbysamarbejdet er en af de rigtig
gode måder at gøre det på.
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Harmoni på Färöarna

Leder

 - Man slås av hur lugnt och
harmoniskt de lever på Färöarna, och det får man lust att lära
sig av och ta med hem säger
Leif Borg, styrelsemedlem i Föreningen NORDEN på Åland.
- Och så är naturupplevelserna på Färöarna alltid mycket
storslagna.
Åland är med i Nordens
största vänortskedja med nio
orter inklusive Syd-Slesvig som
”medlemmar”. År 2006 var det
stämma i Eidi på Färöarna, där
hundratals människor från hela
Norden deltog. Bland annat
hade en hel rockorkester från
den lilla orten Arsuk på Grönland flugit in för att spela och
en flickkör från Herning uppträdde också.
Folkdans är väldigt populärt
på Färöarna och under vänortsstämman avslutade man en festlig kväll med att 200 människor
från alla åtta vänorter dansade
hand i hand.

Fler ungdomar i framtiden
Det satsas mycket på skolsamarbete och ungdomsutväxling
i den stora vänortskedjan och
årligen arrangeras bl.a. nordiska
lägerskolor, där ungdomar från
alla städer möts och utövar musik och idrott.
- Det är viktigt att nå de unga
för det är genom dem den nordiska tanken förs vidare säger
Leif Borg.
- I framtiden hoppas vi på ett
samarbete med massor av ungdomar och unga människor. I
dessa EU-tider har vi behov av
att värna om den nordiska samhörigheten. För det man ju upplever på t.ex. vänortsstämmor
är att vi tänker lika i Norden
och att våra levnadssätt också är
mycket lika. Därför ska vi hålla
fast vid samarbetet, säger Leif
Borg.
LL/JL

Af Bjarni Danielsson.
Formand for FORENINGERNE
NORDENS FORBUND.

 Det nordiske venskabsby-

Borgmester (Odense) Anker Boye tænder altid først lysene i den danske luciabruds krone, her th. Zascha Ingerslev Kristensen, og
tv. hendes svenske kollega, Magdalena Borgendahl. Foto: Peter Leth-Larsen.

Tronhjem fik inspiration af Odense
Og omvendt…bortset fra
fynsk modstand mod et for
vovet norsk projekt.

 På det kommunale niveau er
Odense med sine kontakter til
de tre store venskabsbyer, Norrkøbing, Tronhjem og Tampere
langt fremme når det gælder
samarbejde og inspiration. For
eksempel er alle fire byer universitetsbyer, og i den forbindelse har man virkelig kunnet
bruge hinanden.
- I forhold til vores studerende
indførte Odense en boliggaranti
for nogle år siden, og den idé
huggede de i Tronhjem, siger
Henrik Poulsen, international
konsulent i Odense kommune.
- Til gengæld turde vi ikke
rigtig gå videre med nordmændenes ide om også at give en kærestegaranti til unge tilflyttende
studerende, siger han
Kærestegarantien var da heller ikke juridisk bindende, men
en del af en humoristisk markedsføring af Tronhjem, som
man fandt på, fordi det vrimler
med unge mennesker, og man
derfor må antage, at det er forholdsvis let at finde en kæreste.
- Bagefter kunne man så
ærgre sig lidt, for Tronhjem
fik jo utrolig meget presse og

opmærksomhed på den konto,
griner Henrik Poulsen.
Også når det gælder hjemmesider til brug for de studerende,
fritidstilbud og endda noget så
grundlæggende som hvordan
de studerende bydes velkommen, samarbejder man mellem
venskabsbyerne på kryds og
tværs.

Embedsmænd lærer af
hinanden
Da Odense for noget tid siden
stod og skulle omlægge store
dele af forvaltningen, herunder
en omfordeling af arbejdsopgaverne i kommunen, tog man
til Tronhjem for at kigge nordmændene meget tæt i kortene
i forhold til, hvordan de havde
opbygget deres kommune.
Også når det gælder integrationsområdet, arbejder man på at
inspirere hinanden. Mellem de
tre store venskabsbyer har der
siden 1991 kørt et samarbejde,
hvor man mødes hvert år for at
udveksle erfaringer. Sidst var det
Odense, der præsenterede sin
model for ældrearbejde på indvandrerområdet, og især svenskerne var interesserede i den.
- Vi har arbejdet med et
projekt, der inkluderer væresteder og forebyggende hjem-

mebesøg hos de ældre ned til
65-års alderen, fortæller Ebbe
Lund, konsulent i Odenses
Voldsmosesekretariat.
- Det virkede som om, der
var stor interesse for det hos de
andre venskabsbyer. Men det er
klart, at man hele tiden må tage
højde for, at systemerne jo ikke
er ens, siger han.
Således har svenskerne muligheder på skoleområdet, som
man for eksempel ikke har i de
andre nordiske lande. I hvert
fald ikke lige umiddelbart.
- Svenskerne sørger for, at alle,
også alle indvandrerbørn, får
en uddannelse til og med 12.
skoleår, fordi de har en enhedsskole, der inkluderer gymnasiet.
Det kan vi jo ikke lige hamle op
med, men til gengæld har vi så
forsøgt at forbedre vores vejledningssystem, så alle i hvert fald
får mulighed for at blive vejledt
så godt, som det nu er muligt
med de rammer, vi har her,
siger Ebbe Lund og tilføjer:
- Selvom man ikke lige kan
overtage hinandens modeller, er
der ingen tvivl om, at man lader
sig inspirere så meget som muligt via venskabsbysamarbejdet.
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samarbejde er unikt i både
omfang og form. Først og
fremmest er det langt mere
omfattende, og har langt
større folkelig opbakning,
end andre europæiske venskabsbysamarbejder. Det er
forankret i de lokale befolkninger helt ned til den enkelte spejder, præst, skoleklasse,
børnefamlie eller sanger.
Som regel skabes venskabsbyforbindelserne mellem
byer, der har en masse til
fælles. Samme demografiske
sammensætning, samme størrelse, samme erhvervsstruktur. Det har givet mange muligheder for at lære af hinanden, og lære hinanden at
kende. Hvad enten det drejer
sig om at lære andre nordiske sprog, spille musik, skak
eller noget helt fjerde, eller
at blive klogere på hvordan
andre driver ældreforsorg og
biblioteker, eller hvordan der
undervises i skolerne.
Men mest af alt drejer det
nordiske venskabsbysamarbejde sig om - ja, det ligger
i ordet – venskaber. Og de
bliver skabt i Norden i høj
grad. De nordiske lokale
samarbejder spænder meget
vidt, og det betyder, at langt
flere mennesker i de enkelte
byer føler en tilknytning til
de aktiviteter, der opstår i
kølvandet.
Det nordiske venskabsbysamarbejde har en politisk
international dimension, der
ligger helt uden for partipolitik. Samarbejdet fik form
blandt andet som følge af de
erfaringer, 2. verdenskrig gav
de nordiske lande. I dag har
vi stadig, og måske mere end
nogensinde, brug for evnen
til at samarbejde og knytte
venskaber på tværs af landegrænser. Her i Norden viser
vi et eksempel, vi er stolte af
at kunne give videre.

Kommuner ser utover egne grenser
Tre av fire kommuner er åpne
for at det bør skje strukturendringer i kommune-Norge. Av
dagens 431 kommuner diskuterer rundt 30 kommuner
kommunesammenslutninger.

 Kommunene konkluderer
med at økt interkommunalt
samarbeid eller kommunesammenslutning må til for å
møte fremtidige utfordringer.

Dette forteller sluttrapporten
fra samarbeidsprosjektet mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunal- og
regionaldepartementet.
Frivillige sammenslutninger
Målsettingen for prosjektet har
vært å legge grunnlag for en robust og fremtidsrettet kommunestruktur, hvor kommunenes
rolle som velferdsytere, lokalpolitiske arenaer og samfunnsutviklere kan styrkes.

- Vi ser ingen store strukturendringer i nær framtid. I Norge
baserer sammenslutningene seg
på ønsker fra kommunene og
at de selv ser verdien av en sammenslåing, sier Tor Magne Fredriksen, prosjektleder i KS. Det er
kommunestyrene selv som først
fatter vedtak om at de ønsker å
slutte seg sammen til en større
enhet.
Vennskapssamarbeid på nye
vilkår Foreningen Norden Aur-

skog-Høland har i dag et velfungerende vennskapssamarbeid
med Frederikssund kommune
i Danmark. Fra nyttår skal i alt
fem kommuner bli til ”nye”
Frederikssund kommune, og i
den nye kommunen inngår tre
vennskapskjeder.
- Selvfølgelig er det spenning
knyttet til sammenslutningen,
men vi har fått signaler om at de
kjedene som fungerer, skal opprettholdes. Vi merker litt usik-

kerhet fra dansk side og forstår
at det er mye som skal gjøres
før alt faller på plass i et nytt
system, sier Knut Bjørkmann
som er leder av lokallaget. Han
tror vennskapsforbindelsene er
så gode at arbeidet vil fortsette
i like stor grad som før, selv om
rammene for arbeidet trolig vil
endres.
ME
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”Man kan også blive glad
for det, man selv har”
Venskabsbysamarbejdet
indbefatter også lærerudvekslinger.

 I Tilst har overlærer Søren
Mathiassen sidste skoleår besøgt
Åbo i Finland, og her fik han sat
et par ting på plads.
- Jeg ville meget gerne til
Åbo, for det var jo en mulighed
for at finde ud af, hvorfor finnerne scorede meget højere i
PISA-undersøgelsen end os her
i Danmark, fortæller Søren Mathiassen. Mathiassen har været
aktiv i venskabsbysamarbejdet
det meste af sin karriere, og var
på sin første lærerudveksling for
25 år siden.
Mathiassen var nu ikke så
beskæmmet, da han kom tilbage
til Danmark, for han syntes, at
finnerne havde scoret højt på de
skriftlige færdigheder på bekostning af andre ting.
- Indlæringen foregår på
en anden måde i Finland, og
eleverne har ikke så meget at
skulle have sagt. Så til gengæld
synes jeg, at danske elever har et
langt større engagement, siger
Mathiassen.

Århus’ store venskabsbyer er
Göteborg, Bergen og Åbo. Og
man har haft lærerudvekslinger
årligt i de sidste 30 år.
- Vi har haft mange gode
snakke gennem årene, og vi udveksler ideer løbende, fortæller
Søren Mathiassen.
- Jeg har selv brugt venskabsbysamarbejdet til at sætte mere
fokus på Norden i undervisningen. For vi er tæt på hinanden
på mange måder, fortsætter
han.
Blandt venskabsbyerne bliver
der også udvekslet skolemateriale, og blandt andet har Søren
Mathiassen sendt materiale om
H.C. Andersen til de andre nordiske byers skoler.
- Lærersamarbejdet er en
kanon-oplevelse, og man kan
faktisk også bruge det til at blive
glad for det, man selv har. Det
gik op for mig, at vi har langt
bedre arbejdstidsforhold i Danmark end i Finland, og nu er
inspektøren på en skole i Åbo
faktisk begyndt at kigge på den
måde, vi gør det på i Danmark,
siger Mathiassen.
LL

“Finske og islandske piger
træner skiløb hos hinanden via
venskabsbysamarbejdet”

“ Mit bedste minde om venskabsby-

samarbejdet er også mit første, siger
Unnar Stefánsson fra Reykjavik. Efter krigen havde
min mor to norske damer på besøg fra venskabsbyen,
og da de sad hårdt i det, sendte vi dem hvert år islandske trøjer. Min mor bevarede forbindelsen i mange år,

”

og de norske damer talte altid om trøjerne.

Nordplugg

Kuopio och Jönköping
skapar unikt skolsamarbete
Kuopio-Nordens absolut viktigaste form av vänortssamarbete äger rum med svenska Jönköpings-Norden.

 - Det riktas till ungdomen
och 1998 ersattes Nordjobbutbytet av en språkkurs kallad
Nordplugg med 12 gymnasister som deltagare, berättar
Heli Könönen, ordförande i
Kuopio-Norden i Finland.
Själva kursen på den lokala
folkhögskolan räcker 10 dagar
och är indelad i tre delar:
egentliga lektioner, studiebesök
och fritidsprogram. Lärarna är
skickliga infödda svenska lärare
och undervisningen satsar på
muntliga färdigheter och ordförråd. Ett annat mål med kur-

EU bevilger penge
til venskabsbytræf
…Også de nordiske.

 Vil man i gang med et ven-

sen är att lära deltagarna mer
om nordiskt samarbete och i
synnerhet den egna vänorten.
- Denna kursverksamhet är
säkert unik och tack vare olika
bidrag har vi lyckats hålla deltagaravgiften på en låg nivå jämfört med motsvarande kommersiella kurser. Vi riktar ett varmt
tack till vänorterna Kuopio och
Jönköping, Föreningen NORDEN samt Kulturfonden för
Sverige och Finland, säger Heli
Könönen, och fortsätter:
- Visserligen ger kursen oss
mycket arbete, men den positiva responsen från deltagarna
och deras löfte att berätta om
oss för sina vänner sporrar oss
till fortsatta ansträngningar.
PM

skabsbytræf, bør man forsøge
sig med at søge bidrag til begivenheden i EU. Her kan man
blandt søge om hjælp til rejseomkostninger, hvis man giver
alle relevante oplysninger. Det
er et krav, at der skal være et
europæisk indhold i træffet,
for eksempel at lære om livsvilkår i et andet land. Flere oplysninger på internetadressen:
www.europa.eu
LL

Mässor

Näringslivet
samarbeter inom
nordiska vänorter
 Vänortskedjan Saksköbing, D

Grantræer

Julen kommer til
Grønland med skib
 Århus er venskabsby med

Qaqortoq/Julianehåb, og i
mange år har man i det jyske
haft en fast tradition for at
bidrage til julestemningen
højt mod nord. Der findes
som bekendt ingen grantræer
i Grønland, så for mange år
bestemte man i kommunen
og i Foreningen NORDEN, at
Julianehåb ikke skulle snydes
for en af den danske juls mest
skattede ingredienser; nemlig
juletræet.
Hvert år går skovarbejdere fra
Århus kommune ud og finder et
passende smukt træ, der så losses på et skib til Grønland. Det
skal afsted i god tid, for at det
kan nå frem til 1 december. En
gang var man for sent ude, men
man opgav ikke af den grund. I
stedet måtte man så sende træet
med fly, en noget dyr forbøjelse,
men en tradition er en tradition.
LL

Det århusianske juletræ efter den officielle tænding i Qaqortoq/Julianehåb.

- Viiala, F - Sande, N - Klippan, S
har utvidgat sitt vänortssamarbete genom att ta med företrädare
för det lokala näringslivet.
På många orter över hela
Norden arrangeras årliga mässor som med egna i kommunen
och dess särdrag i fokus. Men
i Klippan i Sverige beslutade
man utvidga underlaget så att
de nordiska vänorterna inbjöds
att presentera sig på mässan i
Klippan.
I Viiala fick inbjudan ett gott
mottagande och bl.a. näringslivet i Viiala ville genast ta vara på
tillfället att knyta nya kontakter.
Sagt och gjort!
Till mässan i Klippan reste
en betydande delegation från
Viiala, där fanns kommunala
representanter och många företagare för det lokala näringslivet
som nu fick tidernas chans att
både marknadsföra sina egna
produkter och knyta viktiga
kontakter inom sina respektive
fack.
Det hela utföll väl till arrangörernas och de medverkande
föreningarna Nordens stora
belåtenhet.
MP

