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Kære venner.
Nu er vi godt i gang med jubilæumsåret. Det første halve år har været et brag af en fest! Galla,
Magasinet Nordiske, repræsentantskabsmødet (referatet ligger nu på hjemmesiden), utallige
lokale arrangementer og medieomtale som aldrig før. Vi kan ikke klage over opmærksomheden –
og heller ikke over resultaterne: mere end 1000 nye medlemmer! Vi håber, vi kan levere en
anden halvleg, som også kan mærkes. Det første store arrangement er Syng Norden Sammen 7.
september.
Men først skal I nyde en velfortjent sommerferie, så vi samler kræfter til endnu et slag for det
nordiske, som vi alle brænder for.
Venligste hilsner
Redaktionen
SYNG NORDEN SAMMEN – 1.000.000 synger nordisk
Vi har fået en kolossal opbakning fra de danske lokalafdelinger til denne aktivitet. Skjern-TarmVidebæk, Aalestrup, Vesthimmerland, Thisted, Odense, Egedal, Frederikssund, SvendborgLangeland, Aalborg og omegn, Nyborg, Næstved, Fredensborg, Holstebro, Præstø, Kerteminde
Munkebo, Møn-Vordingborg, Allerød, Nykøbing Falster, Viborg, Aarhus og Sydslesvig har
allerede meldt programmer ind. Hvis flere har gang i noget, så meld det endelig ind, så vi kan
hjælpe jer. Vi har en medarbejder, som er ekspert i kor og arrangementer, som meget gerne vil give
ideer og en hånd med.
Nordisk kontakt: Vi er kede af, at de andre nordiske lande ikke er dækket helt lige så godt ind,
som vi er i Danmark. Det er jo et fællesnordisk projekt. Vi vil meget opfordre jer alle til at tage
kontakt til jeres nordiske venskabsbyer. Det vil være rigtigt sjovt, hvis I kan krydre jeres
sangarrangement med et indslag fra venskabsbyerne – bare vinke til hinanden eller lignende.
Vi står til rådighed. Henvend jer endelig, så vi i fællesskab kan få udbredt kendskabet til aktiviteten.
Send en mail til Peter Jon eller Cæcilie og vi vil gøre alt, der står i vores magt for at hjælpe.

MARKEDSFØRING
Vi har som sagt fået over 1000 nye medlemmer i første halvår, og vi skulle gerne op på det
dobbelte, når vi når årets afslutning. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter markedsføringen for fulde
sejl. I kan stadig bestille det antal eksemplarer af Magasinet Nordiske, som I har brug for. Det
samme gælder vores jubilæumsårs hvervefolder, og de seneste numre af Norden Nu. Per Arnoldis
jubilæumsplakat kan også bruges i begrænset omfang til udsmykning. Vi har også sat Per Arnoldi
plakaten til salg, se
https://www.facebook.com/foreningennordendk/photos/a.135977666576415/1252476701593167/?t
ype=3&theater og I kan også se animationen
https://www.facebook.com/foreningennordendk/videos/373809389910115/. Den sidste kan også
bruges til markedsføring.
Bertel Haarder sang Dejlig er Norden ligger på hjemmesiden http://foreningen-norden.dk/wpcontent/uploads/2019/05/bertelsang.pdf i hans originale udgave, som også kan anvendes.
NY VISION FOR DET NORDISKE SAMARBEJDE
Et globalt forbillede, når det gælder klima og bæredygtighed, og en endnu mere integreret region
end hidtil. Det er de nordiske samarbejdsministres bud på de mest centrale mål for den fælles
nordiske politik i det kommende årti. De nordiske samarbejdsministre blev enige om en ny vision
for det nordiske samarbejde på deres møde i Hella i Island den 19. juni 2019. ”Den bygger på
Nordens styrker og egenskaber, og den tager også hensyn til de forventninger, som vi ved, at
nordboerne har til vores samarbejde”, understreger den islandske samarbejdsminister Sigurður Ingi
Jóhannsson.

Kalenderoversigt
JULI
uge 28, 29, 20
Landskontoret holder sommerferie
AUGUST
22. – 24. august
Kulturmødet
Mors
SEPTEMBER
4. september
Forretningsudvalgsmøde
København
7. september
Syng Norden Sammen 1.000.000 synger nordisk
Hele Norden
18. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Sted fastsættes senere
20. – 22. september
FNF’s Forbundsmøde
Stockholm

OKTOBER
5. oktober
Landsstyrelsesmøde
København
28. oktober
FNF’s præsidiemøde
Stockholm
29. – 31. oktober
Nordisk Råds session
Stockholm
NOVEMBER
23. november
TILLIDSMANDSDAG
Vejle
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