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TEMADRØFTELSE: Mission og vision - oplæg til FNF 
  
Inden landsstyrelsen startede på den ordinære dagsorden, var der, på grundlag af et oplæg fra Frode 
Sørensen en temadrøftelse om Mission og vision - oplæg til FNF. 
 
Frode Sørensen henviste til de tidligere drøftelser og det oplæg, der havde været ude til høring hos 
lokalafdelingerne. FNF’s spørgeskemaer var blevet udsendt til lokalafdelingerne i december 2006 
og 9 lokalafdelinger havde svaret. Foreningen NORDENs Organisationsudvalg havde gennemgået 
besvarelserne og opsummeret svarene, der lå i bilagsmaterialet til mødet.  
 
FNF’s præsidium havde haft møde i Thorshavn 1. – 3. juni 2007, hvor der havde udspundet sig en 
god debat på grundlag af arbejdet med mission og vision. Der var mange nye i præsidiet, og der 
havde været en drøftelse af, hvordan det nordiske skal udvikle sig fremover og hvad der skal 
arbejdes med i FNF i fremtiden. FNF’s styreseminar, der afholdes i Reykjavik 29. – 30. september 
2007 skal beskæftige sig med mission og vision, da det var styreseminaret i Sønderborg for to år 
siden, der igangsatte drøftelserne. Her skal man også se på, hvilke opgaver FNF skal tage sig af i 
forhold til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og se på en arbejds- og ansvarsfordeling. 
 
Nordjobb er en af de fælles opgaver, hvor der skal skaffes ansøgere og arbejdspladser. I Danmark er 
der relativt mange job til de andre landes unge, men kun få danske unge får et nordjobb i et andet 
nordisk land. Der er ikke balance mellem ansøgninger og job på fællesnordisk plan, hvor der også 
må ses på ”bilateraliseringen” af projektet, hvor Finland og Sverige har en stor udveksling 
indbyrdes. 
 
Den nordiske biblioteksuge skal der også tænkes over. Næste år er det givetvis sidste år, hvor 
biblioteksugen får tilskud fra Nordisk Ministerråd. Hvad skal der så ske – skal projektet fortsætte 
alligevel? 
 



Nordisk Gæstebud er også en fælles aktivitet, der har kørt uden støtte. Kan der skabes et økonomisk 
fundament for denne aktivitet, skal vi gøre mere ved den eller skal vi nedlægge den. 
 
Norden i Bio er også en fællesnordisk aktivitet, som både har fået offentlige og private midler. Den 
fortsætter med en god privatfinansieret økonomi i ryggen. På grund af en ”teknisk fejl” blev det 
muligt at sende Norden i Bio-materialet for 2006/07 til alle danske skolemedlemmer. Et nyt 
materiale for en ny målgruppe i skolen er på vej for 2007/08. Hvis offentlige tilskud forsvinder, må 
vi se på mulighederne for private finansieringer. 
 
Nordisk Informationskontor i Flensborg og medlemsbladet Norden Nu, der hidrører under samme 
bevilling i Nordisk Ministerråd, får det svært i fremtiden, da bevillingen givet ophører. En god ting 
er det dog, at kun 25 – 30 % af finansieringen til Informationskontoret kommer fra Nordisk 
Ministerråd, resten fra lokale myndigheder og Folketingets seksmandsudvalg, som netop er gået ind 
med økonomiske midler.  
 
I drøftelserne skal man også se på FNF’s indre styring: Funktionen for kontoret i Malmø samt 
præsidiets og direktørkollegiets funktion. Det skal også vurderes i forbindelse med de nationale 
opbygninger med lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse, forretningsudvalg og repræsentantskab. 
 
Også Norden i Fokus er til debat, og hvad gør vi dér, hvis tilskuddet forsvinder. Norden i Fokus har 
fået et nyt mandat, hvor der lægges mere vægt på informationsdelen og mindre på den kulturelle 
del. En glædelig ting i forbindelse med mandatet er, at man nu i højere grad end tidligere kan sprede 
aktiviteterne. Sammenholdt med Informationskontoret i Flensborg og repræsentantskabets 
vedtagelse fra tidligere om at se positivt på mulighederne for et nordisk informationskontor i 
Nordjylland, kan visionen blive, at vi deler Danmark op i tre aktivitetsområder: 
Informationskontoret i Flensborg dækker halvdelen af Jylland og Fyn, Informationskontoret i 
Nordjylland resten af Jylland, Norden i Fokus Sjælland og Bornholm. Frode Sørensen vil i løbet af 
efteråret tage kontakt til Ålborgs borgmester Henning Jensen og drøfte mulighederne for at få et 
samarbejde i stand.  
 
Frode Sørensen sluttede med at påpege, at vores udgangspunkt er styrket i og med alt tyder på, at 
vi nu kan fastholde vore medlemmer og ikke har tilbagegang. 
 
Susanne Prip Madsen var glad for, at FNF nu også bliver en faktor, men samtidig med at vi på 
overordnet plan i højere grad kommer til at køre ad det samme spor, er det vigtigt at fastholde 
egenarten i lokalafdelingernes arbejde, så vi samlet får forskellige udtryk for det nordiske arbejde. 
 
Kathrine Stensgaard mente, at vi ofte vender tilbage til synligheden – og vi er ikke synlige nok. 
Hun gjorde opmærksom på, at man i Odense med borgmesteren i spidsen var i gang med 
etableringen af et Nordatlantisk Hus, hvilket også vil øge synligheden om det nordiske. Hun 
opfordrede til et endnu bedre samarbejde med Grænseforeningen. 
 
Flemming Thøgersen gjorde opmærksom på, at de fire vestegnsafdelinger havde svaret - godt nok 
samlet - så der faktisk var 12 lokalafdelinger, der havde sendt svar ind på FNF’s skema. Han mente, 
det var vigtigt, at medlemmerne opfattede, at de var medlemmer af en nordisk forening, så FNF skal 
bringes tættere på medlemmerne. Vi skal også være dygtigere til at fremhæve Norden som et 
”brand”, udenfor Norden er Norden et brand.  
 



Arne Nielsen mente, det var godt, at FNF havde taget initiativet til at spørge lokalafdelingerne. På 
den måde sikrede man, at FNF blev mere kendt i det lokale arbejde, hvor FNF tidligere alene har 
været landsforeningernes samarbejdsorgan. Selvom ”kun” 9 – eller 12 – har besvaret, vidner det 
om, at der trods alt er nogen, der vil være med til at påvirke udviklingen på det fællesnordiske plan. 
Det er vigtigt vi har nogle stikord og et bud på, hvad vi vil. Visionerne kan bruges både lokalt, 
nationalt og nordisk og diskussionen om visionerne bliver aldrig færdig. 
 
Frode Sørensen understregede, at vi skal beholde egenarten, men også have en arbejdsdeling. 
Mange initiativer skal komme oppefra, men så må vi også lytte på de reaktioner, der kommer. Det 
vil være godt, hvis medlemmerne får en opfattelse af, at de er med i den samme forening i hele 
Norden. Måske kan vi om nogle år bare have et medlemsblad, der dækker hele Norden. 
Venskabsbysamarbejdet samler det nordiske på lokalt niveau, og her henviste han til en nyudvikling 
i Birkerøds venskabsbykreds, hvor erhvervslivet inddrages i højere grad. 
 
Axel Schade glædede sig over den anlagte strategi, hvor tanken om et informationskontor i 
Nordjylland får nyt liv. 
 
Jens Peter Thestrup Jensen mente også, at der manglede et forbindelsesled til de andre nordiske 
foreninger, derfor er FNF vigtig og FNF skal også mere ud. Men FNF er også i høj grad styret af, 
hvem der sidder på generalsekretærposten. Før var det Karen Bue, hvad sker der nu, hvor en ny er 
kommet til? Vi skal selvfølgelig se på pengene, men vi må ikke glemme debatten om: hvad er det at 
være nordisk, hvad er nordiske værdier mm. 
 
Frants Hagen Hagensen mente, at vi skulle komme ud til ungdommen noget mere. På 
Frederiksberg får de i år de første nordjobbere. Han fortalte med udgangspunkt i herfra min verden 
går.., at verden – også den nordiske – ser anderledes ud, alt efter hvor man befinder sig, det være 
sig fra Uppsala i Sverige, til Norge, Finland, de baltiske lande, Hvide Rusland, Ukraine og 
Sjælland. Derfor er det fællesnordiske samarbejde i FNF ikke så enkelt. 
 
Dorit Myltoft var enig i, at der skulle satses på de unge. Nordjobb sikrer et naturligt og højt 
aktivitetsniveau og tilbud til de unge i foreningen. Da det er svært at ”sælge” Nordjobb lokalt, er 
projektet blevet mere og mere centraliseret i FNF. Hun mente projektet hellere måtte finde en fast 
tilknytning til uddannelsesområdet end til arbejdsmarkedsområdet. 
 
Frode Sørensen påpegede, at et nordisk informationskontor i Nordjylland også hænger godt 
sammen med det triangelsamarbejde mellem Sydnorge, Göteborgområdet og Nordjylland, som der 
har været talt meget om. Der er et nordisk informationskontor i Arendal og Göteborg, så det tredje 
ben mangler. 
 
Poul E. Frederiksen understregede vigtigheden af venskabsbysamarbejdet, og i den forbindelse 
kan Nordjobb være et aktiv, især hvis man, som tilfældet er i Birkerød, sætter særlig fokus på 
erhvervslivet. Nord Nu er blevet bedre, men vi må ikke opgive visionen om at få en fuldtidsansat 
journalist, hvilket ville kunne hjælpe på synligheden. 
 
Sonny Berthold mente det var vigtigt med metodiske overvejelser om målgruppe, branding og 
struktur. Vores målgruppe læser aviser og bøger og er fordybelsesbaserede i modsætning til det ’her 
og nu’-baserede / netbaserede. Han understregede også vigtigheden af skolearbejdet, hvor vi gerne 
måtte dyste om at få nordiske emner mere på banen både nationalt og nordisk. 



Henrik Hagemann var enig i, at vi i højere grad burde inddrage erhvervslivet og erhvervslivets 
organisationer i det nordiske arbejde. Samhandlen mellem de nordiske lande er stor; faktisk er 
samhandlen mellem Danmark og Norden større end mellem Danmark og Tyskland. 
 
Conny E. Petersen anbefalede internetkonkurrencer med nordiske emner. Folk, og især de unge, 
elsker dyster. Også rollespil er oppe i tiden, her kan vi tilbyde nordiske rollespil. 
 
Lisbeth Johansen fortalte, at de i Fåborg i mange år har haft Nordjobb på venskabsbyplan, hvor to 
danske kommer til Finland og to fra Finland til Fåborg. 
 
Elisabeth Espedal takkede Frode for det gode oplæg. Hun var enig i, at vi skulle have børnene 
mere med i det nordiske arbejde og henviste til sommerlejrene for børn i bl.a. Hillerød. Vi skal også 
sikre mere og bedre oplysning om nordiske forhold til offentligheden. Når det drejede sig om et 
fællesnordisk blad kunne der være problemer med sprogene ex. finsk og islandsk. Men måske 
kunne vi lave en fællesnordisk hjemmeside. 
 
Karen Klint understregede at det, at få de unge med i det nordiske arbejde handlede også om 
overlevelse. På det idrætslige område var der meget nordisk samarbejde, som vi måske også kunne 
få en gevinst af, hvis vi involverede os mere, se bare på håndboldpigerne og når der var landskamp 
mellem Danmark og Sverige. Aviserne kunne også lave en block på nettet, hvor unge nordiske 
parlamentarikere kunne blocke med de unge, og man kunne også her inddrage kendisser fra ex. 
sportsverdenen. Hun nævnte også nordiske spil om f.eks. historie til de unge og også aktiviteter for 
før-skolealderen. Vi skal have nogle flere sommerlejre i stedet for dyre ture for de velbjergede. 
 
Frode Sørensen konkluderede og nævnte med udgangspunkt i ordet fordybelse fra Sonny 
Bertholds indlæg, at det var vigtigt og at folk har behov for fordybelse i en hektisk hverdag. Derfor 
var læsekredsene også taget op med succes i lokalafdelingerne. Han lagde også vægt på, at 
skolearbejdet skal have en ny strategi efter det nu er klart, at Nordplusordningerne i fortsættelsen 
skal administreres af Cirius og deres partnere. Han var også enig i, at erhvervslivet var vigtigt både 
som indhold og sponsor, ligesom de unge skulle mere med i det nordiske arbejde. Også ideen om 
flere spil var god, han nævnte et spil for 1. – 3. klasse, der hedder ”frø”, og som var godt. Han 
takkede for en god debat, og FNF er ikke blot en knop i virksomheden, men en integreret del af det 
samlede nordiske billede. 
 
Derefter gik landsstyrelsen over til den normale dagsorden: 
 

1. Fastsættelse af dagsorden 
 
Landsstyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referatet fra mødet 27. januar 2007  
 
Elisabeth Espedal henviste til referatets side to, hvor der var brugt benævnelsen Hillerød-kredsen. 
Nok var Hillerødafdelingen stor og det nye regionskontor placeret i byen, men det hed trods det 
Nordsjællandskredsen. 
 
 
  



3. Sager til drøftelse, herunder kommentarer til referater fra nævn og udvalg 
 
Frode Sørensen henviste til de referater, der var kommet siden sidste møde. 
 
Henrik Hagemann meddelte, at han og Dorit Myltoft stadig passede på sprogpolitikken, men pt. 
afventede man Folketingets behandling. 
 
Frode Sørensen henviste til udtalelsen fra Dansk Folkeparti om genindførelse af de nordiske 
grænser. Han ville komme med en udtalelse og en leder i næste nummer af Nord NU, der gik imod 
udmeldingen fra DF og tværtimod understege, at alle nordiske grænsehindringer bør fjernes. 
 

a.) Ændringer i lokalafdelinger og kredse 2006/07 
 
Frode Sørensen henviste til den udsendte liste over sammenlagte afdelinger (11) og nedlagte (1) og 
nyoprettede (1) afdelinger samt de afdelinger (6), der havde ændret navn.  
 
Landsstyrelsen godkendte ændringerne. 
 
Frode Sørensen henviste herefter til det udsendte materiale vedrørende en nedlæggelse af Roskilde 
Kredsen.  
 
Conny E. Petersen redegjorde for forløbet. I kredsen er der ikke længere interesse for at deltage i 
kredsens arbejde, men lokalafdelingerne er aktive lokalt. 
 
Frode Sørensen henviste også til forretningsudvalgets drøftelse, men i den konkrete sag foreslog 
han, at lokalafdelingerne i Roskildekredsen bliver fordelt på de tilstødende kredse og at Conny E. 
Petersen og Peter Jon Larsen tager en dialog med kredsens lokalafdelinger om dette. Når sagen er 
klar, vil den blive forelagt forretningsudvalget og sendt til godkendelse i landsstyrelsen på lands-
styrelsens næste møde. 
 
Kathrine Stensgaard var ked af at se en kreds gå ned. Hun mente, at kredsformændene manglede 
inspiration og foreslog, at kredsformændene mødtes en gang om året for at udveksle ideer. 
 
Landsstyrelsen godkendte Frode Sørensens forslag. 
 

b.) Bogudgivelser 
 
Peter Jon Larsen redegjorde for baggrunden for, at Foreningen NORDEN netop har udgivet en 
sand lille perle om Selma Lagerlöf. Bogens titel er Paradisfuglen og bogens forfatter Nanna Drejer 
fortæller levende og begejstret om Selma Lagerlöfs liv og sætter hendes forfatterskab i relief. Selma 
Lagerlöf vil også få særlig opmærksomhed i 2008, da det da er 150 år siden, at hun så dagens lys på 
Mårbacka. Bogen er på 128 sider med stift omslag. Medlemmer af Foreningen NORDEN kan købe 
bogen for kr. 150,00 plus forsendelse, ikke medlemmer for kr. 225,00. 
 
Vi har også for nylig i samarbejde med ugebladet SØNDAG kunnet tilbyde Det nordiske Køkken 
1 + 2 med opskrifter fra det nordiske spisekammer til vore medlemmer for kr. 50,00. 
 



Merete Riber håbede, at Paradisfuglen også kom til salg hos boghandlerne og at den kommer ud til 
bibliotekerne. 
 
Kathrine Stensgaard var glad for udgivelserne og henviste til, at bogens forfatter Nanna Drejer 
samtidig er en fortrinlig foredragsholder, som godt kan bruges i lokalafdelingernes arrangementer. 
 
Elisabeth Espedal mente, at man lokalt burde bruge Skumringstid til at få solgt bøgerne. 
 
Karen Klint opfordrede til, at bogen blev læst ind på DVD, så svagtseende kunne få glæde af 
bogen. 
 
Axel Schade foreslog, at man brugte bogen til at give til foredragsholdere i stedet for den 
traditionelle flaske rødvin. 
 

c.) Norden i Bio 
 
Frode Sørensen henviste til bilaget og at projektet var omtalt på hjemmesiden og havde egen 
hjemmeside. Materialet 2006/07 er egnet til 8. klasse og opefter, så 14-19-årige elever vil kunne få 
glæde af projektet og få øget deres kendskab til de nordiske sprog. Det nye materiale 2007/08 vil 
foreligge til august. Temaet bliver opvækst, målgruppen bliver elever på mellemtrinet. Prisen for 
skolemedlemmer bliver 120 kr. inkl. moms og forsendelses-omkostninger, for ikke-
skolemedlemmer bliver prisen 240 kr.  
 
Bendt Thuesen nævnte, at projektet vil blive taget op på næste skolenetværksmøde i september. 
Han mente forsendelser til skolerne i de fleste tilfælde burde gå til skolebibliotekarerne eller lederne 
af det kommunale pædagogske center.  

  
d.) Henvendelse til medieordførerne  

 
Frode Sørensen henviste til bilaget, som var til orientering for landsstyrelsen. 
 

4. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 6. oktober 2007 
a.) Gennemgang af kommenteret dagsorden 

 
Landsstyrelsen gennemgik udkastet til kommenteret dagsorden. 
 
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at der var modtaget et forslag efter udsendelsen til 
landsstyrelsen. Forslag fra Jakob Kjær, Foreningen NORDEN, Malt Herred: Opfordring til at 
udarbejde et studiekredsmateriale om nordisk identitet.  
 
Med baggrund i landsstyrelsens vedtagelse vedrørende Roskilde-kredsen blev Organisationsudval-
get bedt om at omformulere forslaget til vedtægter, så det også dækkede eventuelle nedlæggelser af 
kredse. 
 
Med disse bemærkninger blev indstillingerne til repræsentantskabsmødet godkendt. 
 
 



 
b.) Hæderspris 

 
Efter en kort drøftelse vedtog landsstyrelsen at tildele direktør, professor Jørn Lund Foreningen 
NORDENs Hæderspris 2007. Da Jørn Lund primært er kendt inden for det sproglige område, bad 
landsstyrelsen sprognævnets formand Henrik Hagemann om at lave en pressemeddelelse mv. i den 
anledning. 
 
 

5. Økonomi 
 
Frode Sørensen gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget havde gennemgået budgetopfølg-
ningen for første kvartal, som ikke havde givet anledning til bemærkninger, bortset fra det 
glædelige, at kontingentindtægten kommer ind som beregnet på trods af forhøjelsen. 
 

6. FNF 
a.) Præsidie- og direktørmøder 

 
Frode Sørensen refererede fra præsidiemødet i Tórshavn i begyndelsen af juni, hvor regnskaberne 
for 2006 var blevet underskrevet, hvor man bød den nye generalsekretær velkommen og hvor man 
havde den føromtalte debat om strategi og vision. 
 
Peter Jon Larsen refererede fra direktørmødet i marts og gjorde opmærksom på, at der på hans 
foranledning ville blive afholdt et særligt direktørmøde i august, hvor foreningerne kunne drøfte 
skolearbejdet efter at administrationen af Nordplus nu var afgjort. 
 

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde  
 
Karen Klint mente, Foreningen NORDEN burde have en stand om skolearbejdet i forbindelse med 
Kommunernes Landsforenings årsmøder. 
 
Henrik Hagemann meddelte, at det nordiske statsministermøde i ugen efter landsstyrelsesmødet 
havde hovedtemaet Norden som global vinderregion, og hvor statsministrene skulle drøfte på 
hvilken måde, man kan føre Norden som global vinderregion ud som ”brand” i verden. 
 
Dorit Myltoft gjorde opmærksom på, at det nordiske aftalesystem om forholdene på 
arbejdsmarkedet er kommet under hårdt pres i EU, hvor landene er vant til lovgivning i stedet for 
aftaler. 
 
Elisabeth Espedal glædede sig over, at de to nordiske sommerlejre var fuldtegnede i år, men 
noterede også, at svenskerne ikke deltager i særlig høj grad i disse børneaktiviteter. 
 

Næste møde blev fastsat til 
ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007 KL. 17.00 – 21.00 

I ODENSE 
  
 

Pjl/mt 06.07.07 


