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Det nordiske venskabsbysamarbejde 
 

Ideen med lokalt forankret kontaktskaben over de nordiske lande-
grænser blev fostret i 1920erne, og den første venskabsbyforbindelse 
blev etableret mellem Thisted og Uddevalla i Sverige i 1939. Efter 2. 
verdenskrig blev ideen videreudviklet, og i løbet af ganske få år op-
stod en lang række venskabsbyforbindelser mellem kommunerne i 
Norden under parolen kendskab giver venskab. I dag indgår næsten 
1000 nordiske kommuner i en nordisk venskabsbykæde. Venskabs-
byideen er opstået i nordisk regi, og i Norden er den mest udbredt. 
 
Det brede folkelige arbejde, der foregår i Norden, adskiller det nor-
diske samarbejde fra andet internationalt samarbejde. I den forbin-
delse spiller de nordiske venskabsbykæder en helt central rolle. Intet 
andet sted i verden foregår så mange forskelligartede kontakter på så 
mange planer over landegrænserne, som det er tilfældet imellem de 
nordiske lande. 
  
I de senere år er kommuner uden for Norden også blevet inddraget i 
venskabsbysamarbejdet, men både form og indhold er forskelligt fra 
det nordiske samarbejde. Disse venskabsbyforbindelser er mere spo-
radiske, og indgår ikke i de nordiske venskabsbykæder, ligesom dis-
se venskabsbyforbindelser ikke har nogen folkelig forankring. Dog 
har Foreningen NORDEN opfordret til en udvidelse af de nordiske 
venskabsbykæder med kommuner i Estland, Letland og Litauen i det 
håb, at kommunerne fra disse lande kan supplere de nordiske ven-
skabsbykæder og med opfordringen til, at den folkelige deltagelse 
bliver et vigtigt element, når kommuner fra disse lande kommer til at 
indgå i venskabsbykæderne. Dermed hjælper vi også de baltiske lan- 
de til en højere grad af forståelse for et folkeligt baseret demokrati. 

Det nordiske venskabsbysamarbejde er en hovedhjørnesten i det fol-
kelige nordiske samarbejde og en central del i Foreningen NOR-
DENs virksomhed, ikke mindst i de 140 lokalafdelinger i Danmark. 
 
Venskabsbysamarbejdet giver enkeltpersoner og foreninger samt de 
kommunale politikere og embedsmænd mulighed for at møde det 
nordiske samarbejde i praksis, og giver mulighed for at skabe en 
personlig og faglig kontakt over landegrænserne uden større besvær 
og uden større omkostninger. 
 
En grundlæggende forudsætning for det nordiske venskabsbysamar-
bejde er den folkelige deltagelse. Venskabsbysamarbejdet udøves af 
kommunerne og Foreningen NORDENs lokalafdelinger, og inddra-
ger gerne andre lokale organisationer og foreninger i arbejdet. Det 
giver en naturlig og ubureaukratisk platform for dialog med udveks-
ling af ideer og udvikling af et folkeligt engagement og dermed ge-
nererer det frivillige resurser - ofte af et ganske betydeligt omfang. 
 
Alle de nordiske lande er præget af et veludviklet foreningsliv, som 
udgør et vigtigt fundament for vores folkeligt baserede demokrati. 
Ingen andre steder er foreningslivet så udbredt, og ingen andre steder 
medvirker det i så høj grad til at sikre den daglige kommunikation 
mellem borgerne og deres valgte politiske repræsentanter og admini-
strationer både lokalt, regionalt og på landsplan. For langt hovedpar-
ten af foreningerne udgør det nordiske samarbejde den højest priori-
terede internationale kontakt, som via venskabsbysamarbejdet får en 
aktiv deltagelse af  brede dele af foreningslivet. 
 



Også når det drejer sig om løsningen af de samfundsmæssige opgav-
er, er det værd at lægge mærke til, at disse opgaver på en lang række 
områder løses på samme måde i hele Norden, og derfor er det nor-
diske venskabsbysamarbejde særligt givende. Inden for såvel det 
lokale demokrati- og forvaltningsområde som inden for de sociale, 
uddannelsesmæssige, tekniske og kulturelle områder er der et stort 
sammenfald af interesser i Norden, idet disse områder er præget af 
en i høj grad ensartet samfundstænkning. Derfor vil idéudveksling 
inden for specielt disse områder i en nordisk sammenhæng være et 
godt supplement til den nationale idéudveksling, der finder sted. 
 
Samtidig giver det nordiske venskabsbysamarbejde en helt unik mu-
lighed for folkelig deltagelse i arbejdet, da det officielle nordiske 
samarbejde både før og efter oprettelsen af Nordisk Råd (oprettet i 
1952) og Nordisk Ministerråd (oprettet i 1972) har medført en høj 
grad af eliminering af restriktioner for folkelig mobilitet landene 
imellem med den nordiske pasunion, det fælles arbejdsmarked, soci-
alkonvention, fælles uddannelsesmarked. Endvidere er de kulturelle, 
sproglige og geografiske barrierer meget mere overkommelige for 
folkelig deltagelse, end tilfældet er i andet internationalt samarbejde. 
I den forbindelse er det også værd at nævne, at de nordiske lande er 
præget af de samme folkelige organisationer med samme indhold og 
en opbygning med vægt på de lokale afdelinger og netværk. Dette 
giver en naturlig forudsætning for kontaktskaben over de nordiske 
grænser med ligesindede og folk med fælles interesser gennem ven-
skabsbysystemet. I alle de nordiske lande har foreningslivet en cen-
tral rolle i det kommunale fritids- og kulturliv. 
Det er vigtigt, at der i det nordiske venskabsbysamarbejde hele tiden 
er deltagelse fra såvel den kommunale som de folkelige organisatio-

ners side. Som optakt til og ved gennemførelsen af venskabsbyakti-
viteter bør der være en dialog mellem kommunen på den ene side og 
Foreningen NORDEN på den anden. 
 
Foreningen NORDEN har en særlig rolle og forpligtelse i det nordis-
ke venskabsbysamarbejde, som Foreningen NORDEN har skabt. I 
det folkelige samarbejde ligger et potentiale, som det professionelle 
kommunale system ellers har svært ved at fange op: 
*   Det nordiske venskabsbysamarbejde udgør et centralt element i 
     den lokale nordiske folkelige forankring. 
∗ Det nordiske venskabsbysamarbejde bør etableres og gennemfø-

res i et positivt samarbejde mellem kommunerne og Foreningen 
NORDENs lokalafdelinger, hvor kommunerne bl.a. bidrager med 
økonomiske resurser og foreningerne med frivilligt engagement. 

∗ Det nordiske venskabsbysamarbejdes arrangementer bør - ud 
over parternes egne aktiviteter - altid indeholde fællesmøder med 
henblik på den overordnede planlægning af fremtidige aktiviteter 
og gensidig information. 

∗ Det nordiske venskabsbysamarbejdes udvidelse med nye partnere 
i Norden og Nordens nærområder bør altid ske i gensidig forstå-
else mellem kommunen og Foreningen NORDEN og i forståelse 
med de øvrige kommuner i venskabsbykæden. 

∗ Det nordiske venskabsbysamarbejde etableres mellem ligestillede 
parter, hvilket er grundlaget for dets form og indhold. Derved ad-
skiller det nordiske venskabsbysamarbejde sig fra anden ven-
skabsbyvirksomhed. 

 
 
 



VENSKABSSAMARBEJDE I NORDEN 
mellem 

kommuner og Foreningen NORDENs lokalafdelinger 
 
 

Følgende omhandler samarbejdets målsætning, former, historie og økonomi, og henvender sig til kommunale forvaltninger, Foreningen NOR-
DENs lokalafdelinger og andre folkelige foreninger. 
 
 
MÅLSÆTNING 
 
De nære, venskabelige og ensartede politiske forhold og sprogslægtskabet i de nordiske lande får som konsekvens, at - ud over foreninger og 
familier - også kommuner skaber forbindelser tværs over de nordiske landegrænser. 
Det væsentligste ved samarbejdet er, at kommunens borgere og lokale folkeoplysende og kulturelle foreninger, sports- og ungdomsforeninger, 
skoler og uddannelsesinstitutioner og i et vist omfang private og offentlige virksomheder får brudt fordomme og til gengæld får del i erfarings-
udvekslinger og fællesnordiske oplevelser. 
 
Gennem de tætte forbindelser i en nordisk venskabsbykæde får borgerne et overskueligt billede af nabolandenes historie, kultur, miljø og hele 
samfund med forståelse for både ligheder og forskelle. En værdifuld ballast i en verden med mere og mere vægt på internationalisering. 
For Foreningen NORDEN bliver det nordiske samarbejde i særlig grad meningsfyldt, når den enkelte borger knytter kontakt over grænserne. 
Venskabsbysamarbejdet er en af de bedste garantier for øget samvirke mellem lande og folk. 
 
Venskabssamarbejde kan etableres mellem blot to nordiske kommuner eller i større eller mindre venskabskæder mellem kommuner i op til alle 
fem selvstændige stater og tre selvstyrende områder: Danmark inkl. Sydslesvig, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Ålandsøerne og 
Grønland. 
 



Den optimale organisatoriske samarbejdsform mellem nordiske kommuner er nedsættelse af stedlige venskabsbykomiteer med repræsentanter fra 
kommunalbestyrelse, Foreningen NORDENs lokalafdelinger og det øvrige foreningsliv i kommunen. 
 
En anden form for venskabssamarbejde er rent kommunalt med udveksling mellem kommunale politikere og embedsmænd. Dette samarbejde 
kan komme til at savne et bredt folkeligt aspekt og når vanskeligt ud til den enkelte borger i kommunen. 
 
En yderligere form er, at den lokale afdeling af Foreningen NORDEN forestår samarbejdet under inddragelse af andre stedlige foreninger og or-
ganisationer og med kommunen som vært for mere officielle tiltag. 
 
 
Samarbejdet har oftest en kulturel karakter, og kan for eksempel omfatte: 
 
 
-  venskabsbybesøg eller -stævner, årligt eller hvert andet år 
-  tematiseret seminar, konference, festival eller messe 
-  venskabsbystof i lokalpressen 
-  udstillinger og koncerter i et nordisk perspektiv 
-  bibliotekshyldernes indhold af venskabsbyernes aviser, nordisk litteratur og af informationer om kommunens venskabsbyer 
-  skole- og lærerudvekslingsrejser 
-  fællesnordiske lejrskoler 
-  sommerhusbytte eller -leje 
-  sommerjob for unge 
-  studiebesøg blandt kollegaer i privat og offentligt regi 
-  venskabsbypas med fordele og rabatter 
 
Venskabsbysamarbejdet kan der imidlertid ikke gives generelle regler om. Samarbejdet udvikles af de aktiviteter, som de lokale parter kan inspi-
rere hinanden til. 
 
 
 
 
 



HISTORIE 
 
Den nordiske venskabsbyidé opstod første gang ved et arrangement i Thisted den 9. januar 1939. Det resulterede i et venskab med Uddevalla i 
Sverige, som senere udvidedes med Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mossfellsveit i Island. Det kommunale venskabssamarbejde blev påbe-
gyndt i 1947.  
 
Under og efter 2. verdenskrig hjalp Sverige og Danmark spontant Norge med levnedsmidler, og svenske kommuner adopterede finske kommuner 
for at kanalisere bistand. Alt dette resulterede i, at venskabsbykontakterne udviklede sig i 1950erne og fik et bredt og konkret kulturelt indhold. 
Her  mere end 60 år efter har 213 danske kommuner en eller flere nordiske venskabsbyer. Af de 140 Foreningen NORDEN lokalafdelinger har 
129 venskabsbysamarbejde med et eller flere nordiske lande. Nogle lokalafdelinger har på gr. af sammenlægninger flere venskabsbyer. 
 
 
ØKONOMI 
 
En kommunes indstilling til venskabsbysamarbejdet er af altafgørende betydning, og en kommune bestemmer suverænt, om den kan og vil delta-
ge med økonomisk støtte. Foreningen NORDEN er behjælpelig med oprettelse af nye venskabsbykontakter, men det forudsætter altid kommu-
nens accept - og der er ikke lige mange kommuner i de nordiske lande og selvstyrende områder - og nogle kommuner sammenlægges. 
 
Undertiden benyttes privat indkvartering i forbindelse med arrangementer, hvilket kan begrænse udgifterne. Foreningen NORDENs lokalafdelin-
ger kan være behjælpelige hermed. 
 
Til lærer- og klasseudvekslinger kan Foreningen NORDEN yde støtte, men derimod ikke til generelt venskabsbysamarbejde. 
 
Det vil altid være hensigtsmæssigt at planlægge og at søge om økonomisk støtte i god tid før et arrangement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til fællesnordiske aktiviteter 
 
 
Samarbejde om et tema, det være sig om sport, slægtsforskning, kul-
tur, historie, kunstudstilling, kirkekoncert, musik, teater, dans, fri-
mærker, sprog: nordisk/engelsk, nordiske værdier i det europæiske 
samarbejde, livsvilkår i de nordiske samfund eller andre samfunds-
politiske forhold 
 
• Samarbejde i konference-, seminar-, festival- eller messeform 
• Samarbejde med flere lokale folkelige foreninger 
• Arbejde for at få flere lokale støttemedlemmer 
• Samarbejde med lokale biblioteker, organister, præster, kor, mu-

seer, folkedansere, spejdere, uddannelsesinstitutioner, social- og 
sundhedsområdet, erhvervsvirksomheder, ældreråd 

• Efterlysning i de enkelte venskabsbyer af tilsvarende initiativer 
som dette danske med hensyn til udvikling og fornyelse 

• Etablering af NORDEN-afdeling i alle kommuner med velfunge-
rende nordisk venskabsbysamarbejde 

• Etablering af lokal venskabsbykomité med kommunalbestyrel-
sesmedlemmer og brugere, herunder Foreningen NORDEN 

• Etablering af lokalt kulturelt samråd 
• Venskabsbypas med rabat til f.eks. leje af messestand 
• Sommerhusudlejning i venskabsbyer for medlemmer med rabat 
• Boligbytte på venskabsbyplan 
• Fremstilling af postkort med motiver fra venskabsbykæden 
• Udarbejdelse af lokal kultur- og fritidsguide 
• Tilrettelæggelse af fællesnordiske aktiviteter som f.eks.  kur-

sus/lejrskoler/erhvervspraktikordninger for forskellige medarbej-
derkategorier i privat eller offentligt regi, f.eks. brandmandsøvel-
ser  

• Foreningens skolenetværksmodel omsat til et venskabsbynetværk 
• Hjemmeside om nordisk venskabsbysamarbejde og andet inter-

netsamarbejde 
• Kursus i vejledning i fondssøgning, pressekontakt og samarbejde 

med Foreningen NORDENs støtteforeninger 
• Fotokonkurrence efterfulgt af vandreudstilling 
• Samarbejde med nordiske ambassader - gensidige besøg 
• Traditioner i forbindelse med højtider og nationale dage med hen-

syn til sang, dans, mad og drikke 



Økonomiske støtteordninger 
 
BILATERALE  FONDE m.m.: 
 
Kulturfonden för Finland och Danmark 
Fonden har som syfte att främja vänskaps- och kulturförbindelserna 
mellan de både länderna och folken genom att använda avkastningen 
av fondkapitalet som bidrag till stöd för verksamhet och initiativ, 
som främjar kännedomen om och ökade kontakter mellan de två 
folkens kultur- och samhällsliv. Ansökan skall göras på särskild 
blankett, som kan rekvireras från fondens sekretariat. 
Ansökningsfrister: 31. mars och 31. oktober. 
Kulturfonden for Danmark og Finland,  
Statsministeriet, Christiansborg, 1218  København K.  
Telefon 33 92 33 00, telefax 33 11 16 65 
E-post: lp@stm.dk 
 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde 
Fondet har til formål at bidrage til øget forståelse mellem Danmark 
og Sverige på kulturelle og andre områder ved støtte til arbejds- og 
studieophold i Danmark og Sverige for svenske og danske statsbor-
gere, gæstespil og kunstudstillinger og anden virksomhed, som sigter 
på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og vice 
versa. Støtte til kulturprojekter bevilges efter projektets art og om-
fang. Ansøgninger skrives på særskilt skema, der i original, udfyldt 
og underskrevet sendes til fondets sekretariat, hvor ansøgningsskema 
kan rekvireres. 
Ansøgningsfrister: 15. januar, 15. maj og 15. oktober. 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde,  
c/o Nordisk Råd, Folketinget, Christiansborg, 1240  København K. 
Telefon 33 37 59 55, telefax 33 37 59 64 
E-post: nrpost@ft.dk 

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde 

Fondets formål er at bidrage til øget forståelse og samarbejde mel-
lem Norge og Danmark på kulturelle og andre områder. Fondet rea-
liserer sin verksomhet gjennom stipendopphold på fondets to eien-
dommer, Schæffergården ved København og Lysebu ved Oslo, kurs, 
seminar og konferanser med danske og norske deltakare, dansk-
norske forskningsprosjekt, bokutgivelser og utstillinger.               
Ansøgningsfrist: 1. april og 1. november (stipendiatgrupper).    
Ansøgninger fra enkeltstipendiater behandles løbende. Ansøgning 
skal gøres på særlig blanket som findes på fondets hjemmeside: 
www.dansk-norsk.no. Blanket kan også rekvireres fra Schæffergår-
den:                                                                                                 
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde  
Schæffergården 
Ermelundsvej 105, P.B. 85 
DK-2820 Gentofte 
Telefon +45 39 65 82 65 eller 39 65 60 65 
Telefax +45 39 68 16 93 
Epost: fondet@schaeffergaarden.dk                             
eller                     
Lysebu 
E-post: fondet@dansk-norsk.no  
P.B. 109, Holmenkollen 
N-0712 Oslo 
Telefon +47 22 14 23 90 
Telefax +47 22 49 43 06 



Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde 

Ifølge sin fundats har Fondet til formål at bidrage til forståelse og 
samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områ-
der. Der kan således bl.a. ydes tilskud til arbejds- og studieophold i 
Danmark eller Island, til faglig uddannelse, til gæstespil, kunstudstil-
linger og lignende, samt til andre aktiviteter, som sigter på at vække 
interesse for Island i Danmark og for Danmark i Island. Fondet har 
de senere år øget sin støtte til det danske sprog i Island. Fondet be-
handler ansøgninger ved to årlige bestyrelsesmøder: i maj og i no-
vember. Der vil normalt ikke være mulighed for tilskud, hvis den 
pågældende aktivitet allerede på tidspunktet for bestyrelsesmødet har 
fundet sted: 
Ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober. 
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde,  
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. 
Telefon 33 92 19 56, telefax 33 92 00 34 E-post: perfis@um.dk 
 
Letterstedtska föreningen 
Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt 
jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för 
gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land (varvid ansökan 
bör inges av mottagarinstitutionen), för anordnande av konferenser 
och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av 
nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning 
vid institutioner med nordisk inriktning. Dessutom avsätts en 
särskild summa varje år till konstnärligt utbyte. 
Anslag delas däremot inte ut till projekt som redan ägt rum, ej heller 
till festskrifter eller till löner eller normala levnadskostnader.        
Det förekommer ingen ansökningsblankett, utan ansökan utformas 
av den sökande. 
Ansökningstillfällena är två: den 15 februari och den 15 september. 
 

Letterstedtska föreningens huvudstyrelse,  Box 22333,                                        
SE-104 22 Stockholm.                      
Telefon +46 8 654 75 70. Telefax +46 8 654 75 72                      
E-mail: info@letterstedtska.org.    
Hjemmeside: www.letterstedtska.org. 
 
Letterstedtska föreningens danska avdeling: 
c/o professor Vagn Skovgaard-Pedersen 
Svanevænget 4, sal 1 
2100 København Ø 
 
Nordiska kulturfonden             
Huvudregeln är att Nordiska kulturfonden ger bidrag till projekt där 
minst tre av de nordiska länderna ingår - Danmark, Finland, Island, 
Norge och Sverige. Förutom de fem nordiska länderna betraktas de 
självstyrande områdena i Norden - Grönland, Färöarna och Åland - i 
detta fall som jämbördiga med länder. Fondens verksamhetsområde 
omfattar allmänkultur, konst, utbildning och forskning. Projekt som 
får bidrag omfattar allt från konst, teater, musik och dans till littera-
tur och nya media. Inom utbildnings- och forskningsområdet priori-
teras projekt med anknytning till kultur. Exempel på möjliga sats-
ningar är kulturpolitisk forskning, kulturpedagogik samt utbildning 
på kulturområdet. Fonden stöder primärt kultursamarbete inom Nor-
den. Projekt mellan Norden, Baltikum och nordvästra Ryssland, eller 
projekt där Norden och övriga Europa ingår kan också få bidrag. I 
dessa fall måste dock alltid minst tre nordiska länder/självstyrande 
länder ingå.              
Vad fonden inte ger bidrag till:                    
Institutioners ordinarie verksamhet                   
Enskilda personers studier eller fortbildning                  
Fasta anskaffningar, investeringar och reparationer                  
Årsböcker och festskrifter                    
Ordinärt vänortsutbyte 



Nationellt deltagande i nordiska arrangemang (Vid samnordiska mö-
ten kan arrangören däremot ansöka om bidrag gällande deltagare 
från övriga nordiska länder.)                    
 
 
Hvis man ikke har mulighed for at indsende en web-ansøgning, kan 
man downloade/ladda ner ansøgningsblanket og anvisninger. 
Blanket og anvisninger kan også rekvireres telefonisk eller via e-
mail. 
Det er vigtigt at læse fondens retningslinier/riktlinjer, og at følge 
anvisningerne til ansøgningsblanketten nøje.  
For postsendte ansøgninger er der to årlige frister: 
1. februar og 1. september                        
 
Web-ansøgninger på beløb op til 100.000 kr. kan søges løbende med 
ansøgningsfrister: 
1/2 
1/3 
1/4 
1/8 
1/9 
1/10 
 
Store Strandstræde 18, 1255 København K 
Telefon 33 96 02 00, telefax 33 32 56 36                   
mail: kulturfonden@norden.org 
Hjemmeside: www.nordiskkulturfond.dk. 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNERNES LANDSFORENING (KL) 
 
EUs  Venskabsbyfond 
KL’s internationale sekretariat oplyser, at der løbende sker ændrin-
ger på området. Det tilrådes at besøge KL’s hjemmeside og få de 
aktuelle informationer om EU's Venskabsbyfond, herunder ansøg-
ningsfrister, - skemaer og adresser. 
KL’s hjemmeside: www.kl.dk. 
 
Nogle kommuner støtter økonomisk klasse- og lærerudvekslinger 
mellem venskabsbyer i Norden. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORENINGEN NORDEN 
 
Foreningen NORDEN giver økonomisk støtte til klasse- og lærerud- 
vekslinger mellem venskabsbyer i Norden. 
 
Betingelserne for at få støtte er: 
• at skolen er medlem af Foreningen NORDEN 
• at eleverne indkvarteres privat 
• at eleverne skal på genvisit hos hinanden. 
 
Bevillingerne omfatter primært elever i 5.-10. klasse. 
 
 
Foreningerne NORDEN i de nordiske lande og Foreningerne 
NORDENs Forbund: 
 
Foreningen NORDEN i Danmark,  
Malmøgade 3, 2100 København Ø. 
Tlf. 35 42 63 25, fax 35 42 80 88.  
E-post: landskontoret@foreningen-norden.dk 
 
POHJOLA-NORDEN i Finland, 
Sibeliusgatan 9 A 20, FIN-00250 Helsingfors. 
Tlf. +358 9 454 20 80, fax +358 9 454 20 820.  
E-post: pn@pohjola-norden.fi 
 
Norrøna Felagid í Føroyum. 
Berjabrekka 151, FR-100 Tórshavn. 
Tlf. +298 316413 eller 298 217999. 
E-post: hogni@uf.fo 
 
 

 
 
Norræna félagið á Island, 
Odinsgata 7, IS-101 Reykjavík. 
Tlf. +354 55 101 65, fax +354 56 282 96.  
E-post: norden@norden.is 
 
Foreningen NORDEN i Norge,  
Harbitzalleen 24, N-0275 Oslo 2. 
Tlf. +47 22 51 67 60, fax +47 22 51 67 61. 
E-post: foreningen@norden.no 
 
Föreningen NORDEN i Sverige,  
Box 127 07, S-112 95 Stockholm. 
Tlf. +46 8 506 113 00, fax +46 8 506 113 20.  
E-post: foreningen@norden.se 
 
Föreningen NORDEN på Åland,  
Torggatan 10, FIN-22 100 Mariehamn. 
Tlf. +358 18 172 79, fax +358 18 172 79. 
E-post: norden@aland.net 
 
Foreningen NORDEN  i Grønland,  
c/o Grønlands Hjemmestyre, Udenrigskontoret, 
Tlf. +299  345152. 
 
Foreningerne NORDENs Forbund 
Norra Vallgatan 16, 2a:vån, SE-211 25.  
Tlf. +46 40238610, fax +46 40238410.  
E-post: fnf@norden.se 
 
 



 Foreningen NORDEN  
 
 

•••• arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser 

•••• sender unge på udveksling via projekt Nordjobb 

••••  

•••• sætter fokus på skole og uddannelse * venskabssamarbejde * kultur 

•••• har 16.000 personlige medlemmer, ca. 1.000 skole- og biblioteksmedlemmer, mere end 100 støttende og samarbejdende medlemmer i 

organisationer, foreninger og institutioner 

•••• formidler udvekslingsrejser for lærere og elever 

•••• har 140 lokalafdelinger over hele Danmark 

•••• blev grundlagt i 1919 

•••• udgiver magasinet Nord Nu fire gange årligt inkl. rejsekataloget Rejs i Norden 

•••• har søsterforeninger i alle de nordiske lande 

•••• har taget initiativ til pasfriheden i Norden * frit nordisk arbejdsmarked * socialkonventionen * kultursamarbejdet * uddannelses-

samarbejdet. 
 
Som medlem af Foreningen NORDEN får man naturligvis også information om diverse arrangementer - lokalt og på landsplan. 
Ønskes viden om Foreningen NORDEN  og alle medlemsfordelene, så kontakt: 

 
Foreningen NORDEN 

Malmøgade3, 2100 København Ø. Tlf.: 35426325 – Fax: 35 42 8088 
Foreningen NORDENs hjemmeside: http://www.foreningen-norden.dk 

epost:landskontoret@foreningen-norden.dk
 


