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REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

ONSDAG DEM 18. JANUAR 2017 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Erhard Petersen (FNU), Svend 

Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Line Barfod. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 22. september 2016 

Referatet blev godkendt. 

3. Drøftelse af indholdsplan 

Mogens Jensen delte punktet op i en national del og en lokal del. Til den sidste del henviste han til 

papiret fra Svend Tychsen, der var udsendt på forhånd (bilag 1.) 

Han havde, sammen med generalsekretæren, haft en lang række møder med store organisationer, 

der kan være med til at videreudvikle det nordiske indhold i jubilæumsåret. Han havde haft møde 

med DR-koncerthuset, som så også omfattede den kulturelle fejring 15. april 2019. Næste skridt i 

forhold til DR er at få møde med programdirektøren, som vi så kan opfordre til at prioritere de 

nordiske emner på hele programfladen i DR i 2019. Vi havde også haft møde med Fritz Schur, 

som havde lovet at stille sig til rådighed for en opfølgning på foreningens erhvervskonference 

januar 2015, ved afholdelse af en konference, med Frits Schur som vært, i efteråret 2017. Den 

konference kunne måske lede frem til en proces, hvor vi får samlet en nordisk erhvervsgruppe, som 

kan arbejde videre med nordiske emner i en mere fast form. En sådan opstart må meget gerne falde 

sammen med Foreningerne NORDENs jubilæum 2019.  

Vi har også haft møde med Morten Hesseldal, direktør for Det kongelige Teater, som også var 

positiv overfor at sætte fokus på nordisk indhold i teatrets virke i 2019. Især Skuespilhusets 

program kunne inspireres, hvor de ”tunge” tiltag indenfor Opera og ballet allerede var planlagt for 

2019. Morten Hesseldal mente også, at KGL Bio med live-transmissioner fra Det Kongelige Teater 

til biografer rundt om i landet, kunne være en ide med nordisk indhold i 2019 og Foreningen 



NORDENs lokalafdelinger som værter, ved de lokale livesendinger. Mogens Jensen ville også 

holde et møde med Peter Westphael fra Randers EgnsTeater om at lave noget om Dronning 

Margrethe den Første i 2019. 

Vi havde også haft møde med Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, som også 

havde været positiv mht. at føje nordisk indhold til museets program i 2019, især i forbindelse med 

en særlig afdeling på museet med nordisk kunst. 

Han havde haft møde med Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen, som også gerne ville tænke det 

nordiske ind hos Ældresagen i 2019.  

Vi havde også haft møde med Per Kristian Madsen, direktør på Nationalmuseet, som også var 

positiv. Nationalmuseets store udstilling i 2019 ville handle om Vikingerne, så mere nordisk kan 

man næppe ønske sig det. Også andre dele af museets aktiviteter ville kunne tage et nordisk 

udgangspunkt, bl.a. de meget populære foredragsrækker, der afholdes om formiddagen på museet. 

Så havde vi også haft et konstruktivt møde med Ministeren for Nordisk Samarbejde, Karen 

Ellemann. Hun ville gerne hjælpe, og var positiv over for at forsøge, at få afsat penge til foreningen 

i forbindelse med jubilæet i lighed med dem, vi modtager til aktiviteter i forbindelse med, når 

Danmark har formandskabet for Nordisk Ministerråd. Hvis vores fejring den 15. april 2017 bliver 

fællesnordisk, vil hun også hjælpe os med fællesnordiske midler. 

Mogens Jensen havde i forbindelse med møderne også spurgt, om de personer, vi havde haft møde 

med, også ville stille op, som ambassadører for Foreningen NORDENs 100-års jubilæum, og 

ambassadørgruppen består nu af: 

Leif Lønsmann, direktør for DR koncerthuset 

Fritz Schur, direktør 

Morten Hesseldal, direktør for Det kongelige Teater 

Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst 

Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen 

Karen Ellemann, Minister for Nordisk Samarbejde. 

Også Per Kristian Madsen var positiv, men da han erstattes på direktørposten på Nationalmuseet i 

foråret, ville han lige tage sagen op. Vi skal så have samlet ambassadørerne engang i foråret for at 

redegøre for status og få flere input til aktiviteterne. 

Vi fortsætter sonderingerne med en lang række andre partnere, både i og uden for hovedstaden. 

Andre aktører i pipelinen er DR’s programchef, Det danske Filminstitut, Danmarks 

Biblioteksforening, entertainer, komponist og forfatter Sigurd Barrett, Verdens TV (der 

administrere nabolandskanalerne), Roskildefestivalen, AROS, Århus Festuge, Skanderborg Festival 

mm. Vi vil også rette henvendelse til der, der laver Danmarksmester, Hvem vil være Millionær og 

andre mere populære spørgeprogrammer i radioen og på tv, som kan highlite det nordiske i 2019. 

Svend Tychsen spurgte til landsformandens udmelding om et nordisk Davos, og Mogens Jensen 

havde haft sagen oppe med Frits Schur, som var positiv. Og vi skal selvfølgelig forsøge at få noget 

til at ske i jubilæumsåret på den front også.  



Svend Tychsen spurgte også til Lille Mølle, og de ideer, der havde været præsenteret i den 

anledning, og Peter Jon Larsen fortalte, at Lille Mølle nu var overdraget fra Nationalmuseet til 

Statens Ejendomssalg, Freja. Problemet med Lille Mølle lå i renoveringen, som ville beløbe sig til 

mindst 30 mio. kr., og med mindre, der kommer en mand med en meget stor papkasse, må vi nok 

desværre skrinlægge ideerne. 

Mogens Jensen henviste derefter til de samtaler, han havde haft med A. P. Møller fonden om penge 

til et skolefremstød i forbindelse med jubilæet. Der var sat gang i processen med en ansøgning, og 

sagen ville blive taget op inden afsendelse, når ansøgningen lå klar. 

Mogens Jensen tog også spørgsmålet om en bogudgivelse op, hvor hans vision var, at vi kunne 

udgive en fremadskuende og visionær bog om det nordiske samarbejde, og han ville tage et møde 

med Johannes Riis fra Gyldendal om dette. 

Svend Tychsen ønskede også noget skriftligt, der mindede om foreningens storhedstid, at det 

nordiske samarbejde var en god sag mm. Det kunne være en mindre publikation, eventuelt i form af 

et indstik i Norden NU a la det, som var i jubilæumsnummeret i 1944 (i en moderne udgave, forstås 

– se http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/jubilaeumsskrift_1919_-_1944.pdf.)  

Mogens Jensen fortalte endvidere om forberedelserne af selv jubilæumsdagen den 15. april 2019. 

Vi har nu arbejdet videre med ideerne, som har to elementer: 

Først en politisk konference i Landstingssalen på Christiansborg om eftermiddagen, hvor vi vil bede 

de nordiske statsministre om at indgå i en fremadrettet drøftelse af det nordiske samarbejde. Vi har 

siden fået den ide, at lade drøftelsen have et centralt omdrejningspunkt, nemlig opfølgningen af 

Stoltenberg-rapporten, som i 2019 kan fejre 10 års jubilæum. Vores ide er at invitere Jens 

Stoltenberg, som højst sandsynligt stadig er NATO generalsekretær på det tidspunkt. De seneste 

har siddet på posten i 5 år, og han tiltrådte ultimo 2014. 

Derefter har vi aftalt med DR’s Koncerthus, at vi kan lave en stor kulturel begivenhed i 

Koncerthuset om aftenen. Ideen er at have et ambitiøst nordisk program, gerne i samarbejde med de 

andre koncerthuse i Norden, hvor vores ambition selvfølgelig er at få det indsendt på tv - 

forhåbentlig på flere tv-kanaler i norden. 

I den forbindelse vil vi invitere vores protektor, Dronningen og andre, der vil bakke op om det 

folkelige nordiske samarbejde. Der vil så være en gruppe af særligt inviterede, herunder 

foreningernes ledelser, som også beværtes før eller efter forestillingen. Også foreningernes egne 

øvrige tillidsfolk vil få mulighed for at overvære begivenheden – og i det omfang, der er plads, vil 

resten af sæderne blive solgt. 

Mogens Jensen henviste til den lokale forankring, der blev taget op på foreningens 

Tillidsmandsdag i Vejle, hvor vi fortalte om ambitionerne nordisk, nationalt og lokalt. Lokalt er der 

specielt to punkter, nemlig den idepolitiske debat, som skal lægge op til den store politiske 

konference mandag den 15. april 2017 i landstingssalen, Christiansborg og iværksættelsen af 

samme øvelse, som vi nu laver over for de nationale institutioner, hvor lokalafdelingerne tager 

http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/jubilaeumsskrift_1919_-_1944.pdf


kontakt til lokale institutioner: lokale museer, amatørteatre, biblioteker, biografer mm. På 

Tillidsmandsdagen lavede deltagerne er ideliste, som udvalget havde modtaget, og som vil blive 

uploadet på foreningens jubilæumsside, når den går i luften efter repræsentantskabsmødet. Vi følger 

snart op med et (rigtigt/brevpapir) brev til lokalafdelingsformændene, hvor vi minder dem om deres 

del af arbejdet med jubilæet. 

Svend Tychsen opfordrede til, at jorden blev gødet for lokalafdelingerne, og at landsforeningen tog 

møder med bl.a. Kommunernes Landsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, 

Højskoleforeningen, FDB, Dansk Amatør Teater Samvirke, Biblioteksforeningen, organisationen 

Danske Museer. 

Svend Tychsen havde udarbejdet et stikordspapir om lokale aktiviteter i forbindelse med jubilæet, 

som var udsendt med henblik på drøftelse på udvalgsmødet. Det var også vigtigt, at man centralt fra 

valgte og underbyggede nogle af de temaer, som kunne komme op i den idepolitiske debat lokalt og 

regionalt. 

Mogens Jensen syntes, det var et godt udgangspunkt for at skabe en sammenhæng mellem en 

lokalt forankret idepolitisk drøftelse, den idepolitiske konference 15. april og den visionsbog, der 

skulle udkomme i jubilæumsåret. 

Udvalget modtog papiret positivt, og det ville blive indarbejdet i det notat, som skulle sendes til 

repræsentantskabet forud for Repræsentantskabsmødet 20. maj 2017.  

4. Drøftelse af tidsplan og kommunikationsstrategi 

Det lå nu fast, at den officielle fejring ville finde sted 15. april 2019, men også, at hele året ville 

blive markeret med nordiske aktiviteter nordisk, nationalt, regionalt og lokalt. 

Foreningen ville åbne et særligt site på den eksisterede hjemmeside om jubilæet og et intranetsite på 

hjemmesiden, hvor ideer kunne udveksles og information spredes.  

Logoet, der blev valgt, var: 

 

5. Fællesnordisk indsats 

Mogens Jensen havde taget sagen om i Foreningerne Nordens Forbunds præsidie, hvor alle havde 

støttet, at den fejring vi nu forberedte den 15. april 2019 ville blive den fællesnordiske fejring – 

bortset fra Sverige, som skulle tage stilling til det. Vi rykker nu for svar fra Sverige. 

 



6. Eventuelt 

Næste møde holdes ultimo april 2017.  

PJL/pjl 31.01.17 

 

BILAG 1 

Lokale aktiviteter vedr. Foreningen NORDEN’s 100 års jubilæum 

 

 

3 faser: 

 

1. Planlægning 2016-17 

 

2. Kapacitetsopbygning 2017 - 18 

 

3. Gennemførelse 2018-19 

 

 

Ad 1.  

Planlægningen sker i Jubilæumsudvalget med input fra TM-mødet d. 19/11 og endelig stillingtagen på R-

mødet den 20. maj 2017. 

 

I planlægningsfasen skal der tages beslutning om de ydre rammer for de landsdækkende aktiviteter samt de 

gennemgående temaer for den lokale aktivitet, kulminerende i 2018-19. 

 

Der udarbejdes endvidere en kort introducerende tekst til landsforeningens historie og betydning gennem 

100 år, der kan understøtte lokal pressebetjening og samtidig give inspiration til opsøgning af supplerende 

viden om historien i kredse og lokalafdelinger. 

 

Informationsmaterialet tager udgangspunkt i historikken på landsforeningens hjemmeside, men kraftigt 

udbygget med tekst og billeder (ca. 10 -15 sider, der ikke erstatter men koordineres med den planlagte bog 

om foreningens historie 1919-2019). 

 

Det forudsættes, at foreningen opretter en særlig hjemmeside for foreningens 100 års jubilæum. 

 

 

Ad 2. 

Jubilæumsudvalget organiserer i efteråret 2017 møder på regionsniveau vedr.  

a) landsforeningens historie og betydning  

b) mulige gennemgående temaer for aktiviteten i 2018-19 

 

Deltagere er repræsentanter fra kredse og lokalafdelingen inden for respektive region. 

 

På møderne præsenteres det historiske materiale samt forslag til lokale temaer og aktiviteter m.h.p. generel 

ideudveksling og evt. intensiveret kontakt til venskabsbyer i jubilæumsåret.  

 



Ideer og forslag fra de enkelte regionsmøder formidles gennem foreningens særlige hjemmeside for 

jubilæumsaktiviteter.  

 

Den enkelte lokalafdeling skal senest foråret 2018 have det nødvendige grundlag for en koordineret 

programaktivitet i 2018-19 samt kunne være klædt på til at tage kontakt til den lokale presse, skoler mv. 

 

 

Ad 3. 

Gennemførelse af lokale og regionale aktiviteter, baseret på de udmeldte fælles temaer, jfr. nedenfor. 

 

 

 

Fælles tema(er) for jubilæumsåret 

 

Sigtet med de lokale aktiviteter er at få kontakt med så stor en del af lokalområdet som muligt, gerne med 

appel til de yngre. 

 

Form og indhold kan inspireres af de øvrige NORDEN-foreninger, herunder Norsk NORDENs erfaringer med 

at få tag i de unge. 

 

Aktiviteten skal supplere den planlagte skolekampagne (Den åbne skole) samt de centrale initiativer. 

 

 

Mulige temaer til lokale aktiviteter og venskabsbysamarbejde: 

 

- FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling – Agenda 2030,  

   jfr. Nordisk Råds temadrøftelse heraf på sessionen i København den 1-3. november 2016 

 

- Ny nordisk vision, baseret på FN’s verdensmål: Norden – en solidarisk region,  

   jfr. Line Barfods forslag herom i Norden Nu oktober 2016  

 

 - Nordens rolle i Arktis 

  

 - Norden og Baltikum 

  

 - m.fl. 

 

 

De to første temaer kunne støtte sig til de initiativer, som forventes taget i Nordisk Råd på baggrund af 

sessionen i København. 

 

De pågældende temaer kunne givetvis også understøttes af et samarbejde med FN Forbundet, 

 

Med mulig støtte i initiativer på nationalt eller nordisk niveau, kunne temaerne være egnede til at udgøre en 

platform for lokalafdelingers samarbejde med andre lokale netværk og civilsamfundsgrupper, herunder ikke 

mindst ungdomsorganisationer. 

 

Tilsvarende kunne Nordens rolle i hhv. Arktis og Baltikum, såfremt disse temaer fik en tilstrækkelig bred 

indfaldsvinkel, være egnede platforme for en synliggørelse og derved en styrkelse af foreningen i 

lokalområdet. 

 



 

 

Endvidere vil en så bred platform også være egnet til at understøtte – ideologisk og praktisk konkret – 

foreningens øgede engagement på de kommende Folkemøder samt det forslag, som Mogens Jensen har 

fremsat den 31/10 2016 om at Norden skal have sit eget Davos-topmøde baseret på nordiske ledere fra 

politik, erhverv og civilsamfund. 

 

 

 

ST 15/10 2016   

 


