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REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

FREDAG DEN 20. APRIL 2018 KL. 10.30 – 12.00 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Line Barfod, Svend Tychsen, Henrik Wilén, Karen Bue 

og Peter Jon Larsen. 

Afbud: Lars Barfoed og Marion Petersen.. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referatet fra seneste møde 23. februar 2018 

Referatet blev godkendt. 

Line Barfod efterspurgte budget for jubilæet. 

Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at vi stadig var i ansøgningsproces for projekterne, men 

lovede et budget over den aktuelle økonomi. 

3. Jubilæet lokalt, nationalt og nordisk 

Mogens Jensen opsummerede de nordiske aktiviteter, som omfatter statsministerkonferencen 

mandag den 15. april om eftermiddagen; Nordisk Gallaaften i DR’s Koncerthus mandag den 15. 

april om aftenen, som transmitteres af DR; 1.000.000 synger nordisk; et skrift om det nordiske 

samarbejde og en konference med baggrund i skriftet på FNF’s forbundsmøde. 

Henriks Wilén gjorde opmærksom på, at skriftet blev tilrettelagt af Peter Stadius, professor ved 

Helsingfors Universitet, og fra Danmark indgår Klaus Petersen, professor ved Syddansk 

Universitet, som vil skrive et afsnit om de nordiske værdier og fra Norge er Hilde Sandvik, som er 

journalist/Broen XYZ med på temaet sprog og kultur. Skriftet bliver præsenteret på FNF’s 

forbundsmøde, der afholdes i Stockholm den 21. – 22. september 2019. Henrik ville selv lave en 

historisk oversigt om foreningerne 1919 – 2019 til FNF’s egen hjemmeside. Han ville endvidere 

tage en samtale med Dagfinn Høybråten om henvendelse til statsministrene i forbindelse med 

statsministerkonferencen.  



Mogens Jensen gjorde opmærksom på, at han havde skrevet et brev til den danske statsminister og 

fået positivt svar. Han opfordrede til, at de andre foreninger gjorde ligeså, gerne fulgt op af en 

henvendelse fra FNF/NMR. 

Mogens Jensen gik derefter over til gallaen, hvor det nu var bekræftet, at DR ville transmittere 

gallaen og stille den til rådighed for de andre nordiske public service-kanaler gennem Nordvisions 

samarbejdet. Selv om DR betaler for koncertsalen og transmissionsomkostningerne vil det alligevel 

blive en dyr aktivitet. Han og generalsekretæren havde haft møde med Nordea med henblik på evt. 

sponsoraftale, men det fald desværre uden for deres rammer. Nu måtte vi i gang med Bikuben 

fonden, A. P. Møllers Fond mm. Med hensyn til billetter skal vi også have et oplæg, som muliggør 

at vores egne tillidsfolk og medlemmer kan få et fortrin i forbindelse med deltagelse i gallaen. Han 

havde talt med Christian Have, der er kreativ direktør i Have Kommunikation, og som har lovet at 

stille sig til rådighed i forbindelse med forberedelsen af gallaen. Han havde lang erfaring med 

samarbejdet med DR om forskellige events. 

Svend Tychsen præsenterede status for den historiske publikation, hvor redaktionsgruppen har 

holdt møde.  

Mogens Jensen havde haft møde med Egmontfonden, som havde været positive over for at indgå i 

en produktion, som både rummer det historiske og det fremadrettede udgivet i et Euroman-like 

magasinformat, hvor kendisser også taler Nordens fremtid, om mad, kultur mmm., så der bygges 

bro mellem historie, nutid og fremtid. 

Udvalget var løbende blevet briefet om de to store ansøgninger, der nu er sendt til fonde, dels om 

1.000.000 synger nordisk og Nordisk Filmuge. 

Karen Bue informerede om hendes møder med ambassadørerne. Hun indgik endvidere i 

planlægningen sammen med FNF af statsministerkonferencen, 1.000.000 synger nordisk, spil 

nordisk mm. Som bilag 1 følger Karens status over projektdelene, som herefter vil blive det 

dokument, der bliver opdateret løbende frem mod jubilæet. 

Mogens Jensen ønskede en opfølgning på møderne med Fritz Schur, hvor vi foreslog en 

konference om hvad kan nordiske virksomheder bidrage med for at nå 2030-målene. Og gerne med 

deltagelse af Jens Klarskov, Dansk Erhverv i forberedelserne.  

Udvalget ville endvidere indkalde ambassadørerne til en ny frokost med status i august., lige som vi 

ville bede vores redaktør introducere ambassadørerne i Norden NU 

4. Meddelelser 

Svend Tychsen foreslog, at vi også tænkte Nordens Dag den 23. marts 2019 ind i jubilæet. 

Line Barfod forslog, at vi tænkte udnyttelsen af de lokale stationsbygninger ind i vores aktiviteter, 

hvilket foreningen havde haft glimrende succes med tidligere. 

Henrik Wilén erindrede om, at Nordens Dag også var udgangspunkt for Nordisk Gæstebud. 



5. Eventuelt 

Næste møde blev fastsat til 

MANDAG DEN 18. JUNI 2018 KL. 9.00  

PÅ MOGENS JENSENS KONTOR, CHRISTIANSBORG 

Pjl/pjl 03.05.18 

 

 

 

 


