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Kære formand.

I forlængelse af de positive drøftelser på Tillidsmandsdagen i Vejle i november, har vi arbejdet
videre med planerne for Foreningen NORDENs jubilæumsfejring i 2019.
Jeg har sammen med generalsekretæren holdt en lang række møder med nationale
kulturinstitutioner, for at får dem til at sætte et nordisk præg på deres programmer i 2019, hvilket de
alle har reageret positivt på. Således vil Nationalmuseet i 2019 holde en stor særudstilling om
Vikingerne. Det kongelige Teater vil forberede en nordisk forestilling i 2019 med KGL Bio og livetransmissioner, som kan vises i lokale biografer rundt om i landet – gerne med jer, som værter.
Statens Museum for Kunst vil vise en udstilling af nordisk kunst osv.
Når jeg nu henvender mig til dig, er det fordi der på Tillidsmandsmødet var stor opslutning til, at
fejringen ikke blot skal se på landsplan, men også lokalt.
Jeg beder derfor dig og din bestyrelse tage møder med de lokale institutioner for at få aftaler på
plads, der kan være en del af foreningens jubilæumsfejring. Det er vigtigt, at forberedelserne
kommer i gang nu, da mange er i gang med tilrettelæggelsen af programmer for 2019. Det drejer sig
om lokale biografer, biblioteker, lokalhistoriske museer og arkiver, teatre og amatørteatre, kor,
ensembler, orkestre, folkedansere, uddannelsesinstitutioner og oplysningsforbund/folkeuniversitet,
læsekredse, kirker, men også brugsforeninger, som kan tage temaer med nordisk mad på
programmet, restauranter med servering af nordisk mad. Også lokale idrætsklubber kan lave
nordiske venskabsturneringer. Mange slotte og herregårde rundt om i Danmark, har en nordisk
historie at fortælle, de lokale geologer og ornitologer kan sætte fokus på nordiske sten og fugle.
Rækken af muligheder er næsten uendelig – kun fantasien sætter grænser. Det er vores fælles
projekt, at institutions og forenings Danmark kommer til at blomstre med nordisk aktivitet i 2019.
Lokalt kan I måske få kommunen med til at skabe liv gennem nordiske venskabsaktiviteter,
opsætning af en nordisk sten, nordisk navngivning af en ny vej eller plads, plantning af otte
nordiske træer i den lokale bypark eller lignende.

Landsforeningen vil i den kommende tid tage møder med foreninger, der koordinere lokale
institutioner og foreninger. Det være sig Danmarks Biblioteksforening, FDB, museumsforeningen,
brancheforeningen for danske biografer mm. Vi håber, at de tager kontakt til deres lokale
medlemmer, så vi sammen kan gøde jorden for den lokale nordiske mangfoldighed i 2019.
Inden sommerferien vil vi komme tilbage og høre om jeres kontakter har båret frugt. Vi vil også
åbne en hjemmeside, hvor alle tillidsfolk kan se, hvad der bliver gjort rundt omkring i forbindelse
med forberedelsen af jubilæet, og hvor man gennem hjemmesiden kan inspirere hinanden.
Jeg håber, at vi i fælleskab kan få sat en nordisk dagsorden i jubilæumsåret både nordisk, nationalt
og lokalt.
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