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Kære venner. 

Håber I har nydt sommeren. Vi kan nu se, at I allerede er i gang med efterårets program, og vi 
var meget glade for alle de lokalafdelinger, som på den ene eller anden måde deltog i Syng 
Norden Sammen. Det blev en storslået koncert fra Musikhuset i Aarhus, som kunne ses på vores 
hjemmeside. Streamingen fungerede også perfekt – og selvfølgelig er der mindre rettelser, hvis vi 
får mulighed for at gennemføre det i fremtiden. Vi vil arbejde på, at begivenheden bliver årligt 
tilbagevendende og bliver lidt a la Nordisk Litteraturuge – blot med sang. Ideen er så at 
gennemføre den på Nordens Dag 23. marts, så vi har et stort fællesnordisk arrangement i 
efteråret og et i foråret. I vil få besked om, hvordan fremdriften bliver omkring dette. 

Venligste hilsner 
Redaktionen 

NORDISK LITTERATURUGE  

Næste store arrangement bliver så Nordisk Litteraturuge, som finder sted 11. – 17. november 2019, 
og som også bliver i jubilæets tegn, da temaet i år er FEST. I kan finde oplysninger på 
https://www.nordisklitteratur.org/da. I dag er er 129 tilmeldte danske institutioner. I kan se listen 
her https://www.nordisklitteratur.org/da/registrerede/. De fleste er kendt stof for lokalafdelingerne, 
men skulle der være nogen, som I ikke har kontakt til, vil det være dejligt, hvis I ville samarbejde 
med dem, så vi også kan bruge den aktivitet, som platform for hvervning. Læg gerne Magasinet 
NORDISKE og vores hvervefolder til de, der ikke allerede er medlemmer. I kan fortsat rekvirere 
materialet fra landskontoret, hvis I er løbet tør. 

MARKEDSFØRING 

Vi har pr.i dagfået 1284 nye medlemmer i jubilæumsåret, og er nu oppe på 10.483 medlemmer – 
godt gået!! I har gjort et formidabelt stykke arbejde for at markedsføre foreningen rundt omkring. 
Og året er ikke slut endnu, så jubilæums-markedsføringen slutter heller ikke før året er omme. Som 
sagt er der stadig masser af materiale, som I er meget velkomne til at rekvirere.  



En stor tak skal også lyde til de folk – ingen nævnt, ingen glemt – som har ofret store dele af deres 
fritid på at få Foreningen NORDEN flot markeret i forbindelse med Folkemødet på Bornholm og 
Kulturmødet på Mors.  

TILLIDSMANDSDAGEN 

Vedhæftet finder I også programmet for årets Tillidsmandsdag, som finder sted i Vejle lørdag den 
23. november. Gå gerne ind på https://www.gribskovgymnasium.dk/da/nyheder/nyheder-2018-
2019/181121-ngk/ og se mere om den nordatlantiske klasse, som de har lavet på Gribskov 
Gymnasium.  

INTERNT 

Foreningen NORDENs forretningsudvalg har haft møde og drøftet situationen vedrørende 
formandsvalg. Forretningsudvalget indstiller til landsstyrelsen, som mødes den 5. oktober, at vi 
venter med konstituering af en ny formand til det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 16. 
maj 2020. Vi har søgt kr. 500.000 til markeringer i forbindelse med, at Danmark har formandskabet 
for det nordiske officielle samarbejde i 2020. Statsministrene har på deres sommermøde i Island 
lagt stor vægt på et nordisk stærkt samarbejde omkring klima, som vi i flere år har arbejdet for. Det 
har været dejligt at se, at statsministrene nu følger op på vores opfordringer, som ikke mindst kom 
til udtryk i beretningen på vores repræsentantskabsmøde.  
 
Landsstyrelsen vil på sit møde i oktober tage det nordiske forsvarssamarbejde op som tema. Her har 
vi inviteret de to forskere, som har været med til at lave den fællesnordiske rapport New Nordic 
Peace, som desværre kun ligger i en engelsksproget udgave på 
https://www.norden.org/da/node/36032. Hovedpointerne er, at Norden har en unik mulighed for at 
blive en global spiller, når det gælder freds- og konfliktløsning, og at de nordiske lande har et 
særligt "fredsbrand", som vi burde være bedre til at udnytte. Derudover er en ny udenrigspolitisk 
alliance også bydende nødvendig set i lyset af det aktuelle globale trusselsbillede. For med et 
gradvist mere fragmenteret EU, et USA, der sår tvivl om NATO-alliancen og et Rusland, der spiller 
med musklerne, bør Norden ikke længere blot være et kultur- og værdifællesskab, men derimod gå 
sammen om at udgøre en fælles vigtig og strategisk udenrigspolitisk spiller. 

Kalenderoversigt

SEPTEMBER 
18. september 
Uddannelsesudvalgsmøde 
Sted fastsættes senere 
20. – 22. september 
FNF’s Forbundsmøde 
Stockholm 

OKTOBER 
5. oktober 
Landsstyrelsesmøde 
København 
28. oktober 
FNF’s præsidiemøde 
Stockholm  

29. – 31. oktober 
Nordisk Råds session 
Stockholm 

NOVEMBER 
23. november 
TILLIDSMANDSDAG 
Vejle 

DECEMBER 
5. december 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
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