Officielt besøg i Koszalin 22.-24. maj 2016
750-års byjubilæum og venskabsbymøde med fokus på biblioteker

Deltagere
Borgmester Karin Søjberg Holst, byrådsmedlem Peter Berg Nellemann, byrådsmedlem Kristian
Niebuhr, bibliotekschef Jakob Guillois Lærkes, referent
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Søndag 22. maj
Delegationen ankom planmæssig i Koszalin klokken 17.
Klokken 18 blev der afholdt en officiel velkomstmiddag for Koszalins venskabsbyer:







Schwedt nad Odra (Polen)
BerlinTempelhof Schöneberg (Tyskland)
Neue Brandenburg (Tyskland), Neumünster (Tyskland)
Seinäjoki (Finland), Bourges (Frankrig)
Iwano Frankiwsk (Ukraine)
Gladsaxe

Klokken 20 så delegationerne festforestillingen ”Jamno Wedding Party” i byens store amfiteater.
Her deltog over 300 bysbørn, inklusive borgmesteren, i en humoristisk historisk teaterforestilling
om byens tilblivelse og skelsættende begivenheder. Teaterforestillingen var en del af en større
byfest, og der var op mod 5.000 tilskuere til den spektakulære begivenhed.
Mandag 23. maj
Dagen var præget af smukt vejr og høje varmegrader. Dagen begyndte klokken 9, hvor
delegationen deltog i en økumenisk gudstjeneste i katedralkirken.
Derefter var der åbning af en udstilling om det historiske Koszalin, der blev indledt med foredrag
om Koszalins historie på pladsen foran museet. Til selve udstillingen blev Peter Berg Nellemann
interviewet, hvilket senere på aftenen kom i polsk tv.

Figur 1: Galla-byrådsmøde
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Klokken 14 var der galla-byrådsmøde i filharmonikernes koncertsal. Her blev der blandt andet
uddelt priser til personer, der har haft stor betydning for Koszalins udvikling, og både
parlamentsmedlemmer, byråd og biskopper var mødt op i stort antal for at markere jubilæet. Som
afslutning blev der fremvist en tidskapsel, der skulle nedsænkes senere på dagen.
Klokken 16 var der indvielse af en plads, der skal vise vejen til alle Koszalins venskabsbyer. Det
blev fejret med en danseforestilling og taler af Koszalins borgmester og Robert Antretter fra
Europa-Parlamentet. Borgmester Karin Søjberg Holst indviede det skilt, der skal vise vejen til
Gladsaxe (se side 1).
Klokken 16.30 deltog delegationerne i en udstilling med tegninger af historiske mindesmærker.
Tegningerne var lavet af talentfulde børn fra nogle af Koszalins venskabsbyer. Derefter var der
nedsænkning af tidskapslen på rådhuspladsen i Koszalin.
Klokken 18.30 var der officiel middag med overrækkelse af gaver og takketaler venskabsbyerne
imellem.

Figur 2: Venskabsbyerne overrakte gaver og holdt takketaler.
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Tirsdag 24. maj
Klokken 10 blev der holdt treparts-venskabsbymøde med fokus på biblioteker. Her deltog
delegationerne fra Koszalin, Neue Brandenburg og Gladsaxe. Hver by holdt oplæg om deres
respektive biblioteker med fokus på det digitale tilbud, og man udtrykte efterfølgende et ønske om
at indgå et samarbejde om idéudveksling de tre byer imellem.
Man efterspurgte muligheden for at komme til Gladsaxe og se bibliotekstilbuddet der, og der er
allerede indledt en dialog om at arrangere et besøg.
Klokken 13.30 var der afgang med bus til lufthavnen i Gdansk.
Klokken 19.30 ankom rejsedeltagerne planmæssigt til lufthavnen i Kastrup efter en inspirerende og
indholdsrig tur.

Figur 3: Sidste dag fokuserede på biblioteker og ikke mindst den digitale udvikling.
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