NØK møde Höfn 25.7.2010

Velkomsttale
Jeg har den store glæde at byde jer alle hjertelig velkommen til det 32. NØK møde i Island. I som
kommer fra udlandet har fleste rejst mod vest til Reykjavík og så tilbage mod øst til Höfn. Vikingerne
kom her op til kysten og der er sager som forteller at her var kristne mennesker til stede. Her lidt
mod vest i Suðursveit tror man at have fundet minder om bebyggelse som er ældre end offentlige
kendsgerning om landets bebyggelse.
Jeg er sikker på at I har haft en lett og behagelig rejse og jeg ved også at nogle af jer har de sidste
dager stifted bekentskab med Islandsk natur og det gode vejr. I har måske også set virkninger af
vulkanudbrud, både i Vestmannaeyjum og omkring Eyjafjallajökul. Og det er ikke mange år siden
den store sand, Skeiðaraársandur var oversvømlet med smeltevand fra vulkanudbrud i Vatnajøkull
og vejen gik i stykker. Dem Islandske natur både giver og tager.
Vi er også midt i enslags økonomiskt vulkanudbrud, hvor hele samfundet lider for de ”flinke” bankefolks gerninger. Det værste er, vi troede at de var flinke. Ja, de var so flinke at de fandt ud at beste
måde at røve en banke på, det er at købe den. Og det gjorde de!!
Men det her kommer vi over, men det tager tid. Alle vores naturresorser er til stede og vi har magten over dem, en magt mange gerne ville have og tage fra os.
I er kommet her, til at opleve noget nytt, vi NØK medlemmer, skal sidde og lytte til vise fordragsholdere som fortæller om ny viden og visdom, nye metoder til at forbedre kobondens vilkår og opfylde
konsumentens forventninger. Og sikkert bliver fordragerne efterfulgt af en livlig diskution. Vi er alle
overbevist om at mere viden og kundskab kan føre til bedre økonomiske – som økologiske resultater og bedre livsvilkår.
Vor bedre halvdel og børn for tid og lelighed til at opleve noget nyt. Ungdomsforeningen her på Höfn
har planlagt spennende program for tvo aldersgrupper, mandag formiddag og hele tirsdagen. Der er
også turer for de ældre til Vatnajökull, Lónsöræfi og Hoffellsjökull. Vi kan prøve at finde plads til flere, hvis der er ønske der om. Alle under 18 år for gratis adgang til svømmehallen NØK dagerne og
alle har gratis adgang til museerne her på Höfn. Navneskilted er enslags adgangskort. Det er også
vigtigt at I er dygtige til at bruge jeres penger her i byen!
Jeg siger hjertelig tak til byens myndigheder for varme modtagelser og gæstfrihed.
En vigtig del af NØKs formål er at skape kontakter. En fælles erfaring er en god metode til det. I
morgen ca. kl. 14.30 er en fælles tur og vi tager mod vest – til Flájökull -Haukafell, hvor vi har planlagt NÖKiad og at Geitafelli. Der sker noget... På onsdag besøger vi gårderne Seljavelli og Akurnes, kvæg, får og kartoffler.. Vejret ser ud til at.....
Det er mange mennesker, firmaer og foreninger som har retted den Isl. NØK afdeling støtte i en eller anden form og der med gjort det mugligt at vi er her. Her er ikke sted eller stund til at nævne
navner, men vi skal rette varme tanker mod dem og sige hjertelig tak til dem alle. Kigg på sponsorlisten i papirerne.
Jeg vil også takke mine medarbejdere i NØKs styre for godt samarbejde og stærk vilje til at lade tingerne gå.
Jeg håber at vi vil nu i fællesskab opleve stunder og dage som vi i fremtiden med glæde nyder at
genopleve.
Mødet er åbnet.

Fundarhamar..
Det verktjø jeg nu har brugt første gang …”fundarhamar”.
Den Isl. NØK afdeling syntes at det var tid til at so fornemt selskab som NØK fik sin egen mødehammer.
Det er en af vores medlemmer, kobonden og kunstneren Stefan Tryggvason som har laved denne
hammer af tre fra egen have.

