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Kære venner. 

Rigtigt godt nytår til jer alle. Vi glæder os til samarbejdet i det nye år. 

Inden længe sendes kontingentopkrævningen ud til foreningens medlemmer for 2016. Vi håber 

selvfølgelig meget, at mange – i en tid, hvor der er brug for et styrket nordisk samarbejde – 

fortsat vil vise deres aktive støtte til foreningens arbejde. 

Den umiddelbare udfordring, som Norden står overfor i disse måneder, må ikke ændre det 

grundlag, som det nordiske samarbejde bygger på med bl.a. den nordiske pasunion. De 

grundlæggende aftaler, som det nordiske samarbejde har opbygget gennem årtier – og som 

Foreningerne NORDEN har været primus motor for - har været en stor fordel for alle de 

nordiske lande. Foreningen NORDEN mener, at en fortsat udbygning af samarbejdet er af 

afgørende betydning. En højere grad af integration i Øresundsregionen giver et langsigtet 

vækstpotentiale, som fortsat skal udnyttes.  

Foreningen NORDEN vil opfordre de nordiske regeringer til i endnu højere grad at tale sammen 

med henblik på at styrke det nordiske samarbejde i en tid, der byder på europæiske og globale 

udfordringer. Der er brug for mere nordisk samarbejde – ikke mindre. 

Venligste hilsner 

Redaktionen  

AKTIVITETSFOND 

Foreningen NORDENs landsstyrelse har besluttet at etablere en Aktivitetsfond på kr. 50.000,00. 

Puljens formål er at bidrage til udvikling af nye aktiviteter i lokalafdelingen, der kan styrke 

interessen for folkelig nordisk samarbejde og kultur samt anden virksomhed, der tager sigte på at 

vække interesse for nordiske forhold. Der ydes ikke tilskud til rejser og bespisning.  

Der er en max. grænse for udbetalinger fra Aktivitetsfonden på 4.000 kr. pr. ansøgning. Max. 

grænsen kan dog af et enigt forretningsudvalg fraviges i helt særlige tilfælde.  

Puljen er opdelt i to rater, så der er 25.000 kr. til uddeling med ansøgningsfrist 1. marts og 25.000 

kr. med ansøgningsfrist 1. oktober.  

Efter arrangementets afholdelse rapporteres en evaluering om forløbet til landskontoret 

indeholdende bl.a. Blev formålet indfriet - Virkede markedsføring/PR - Hvor mange deltagere - 

Regnskab for arrangementet.  



NORDISK KULTURUGE PÅ RUDE STRAND      AFLYST                                    

 

I seneste nummer af Norden Nu fremgår det, at Foreningen NORDEN og Rude Strand 

Seniorhøjskole igen i 2016 går sammen om at tilbyde kurset ”Nordisk Kulturuge”. Desværre er 

Rude Strand Seniorhøjskole taget under konkursbehandling ved dekret afsagt d. 18. december 2015. 

Det var desværre for sent til, at vi kunne slette oplysningerne i bladet, men faktum er, at kurset – 

ligesom højskolens øvrige aktiviteter – ikke bliver gennemført.  

FINLAND FYLDER 100 ÅR I 2017  

og vil dermed blive genstand for omfattende fejring. Der er til formålet nedsat en statslig finsk 

projektorganisation ”Suomi 100 Finland”, hvor man under forskellige temaer vil markere Finlands 

dramatiske historie, men som også vil sætte fokus på Finland som en moderne nordisk velfærdsstat. 

Jubilæet har sin egen hjemmeside http://suomifinland100.fi/?lang=sv, hvor interesserede kan følge 

med i forberedelserne. Kulturfonden for Danmark og Finland vil også gerne deltage i denne fejring 

og allerede nu begynde at udtænke forslag til, hvordan dette bedst kan gøres i Danmark. 

Udfordringen er imidlertid, at Finland er vores (næsten) ukendte nordiske nabo, som ikke står så 

stærkt i danskernes bevidsthed som f.eks. Norge. Det er trist, fordi de to lande gennem tiden har 

haft tætte bånd f.eks. i 1939-41, hvor ca. 4.000 af de såkaldte finnebørn kom til Danmark – et emne, 

Foreningen NORDEN også har været meget optaget af. Det er dog heldigvis også sådan, at der er 

en god udveksling mellem Danmark og Finland i relation til kunst, litteratur og uddannelse. 

FORENINGEN NORDEN FÅR NY HJEMMESIDE 

Den nye hjemmeside er designmæssigt både mere tidsvarende og mere brugervenlig. Siden bliver 

publiceret fredag den 22. januar 2016, og i den forbindelse vil der i løbet af dagen være nogle 

driftsforstyrrelser både på mail og på hjemmesiden. 

For lokalafdelingerne og kredsene betyder det, at de hjemmesider I har hos Foreningen NORDEN, 

på underdomæner til foreningen-norden.dk (f.eks. frb.foreningennorden.dk), bliver omlagt til et nyt 

hjemmesidesystem. Alt det indhold I har på jeres nuværende hjemmeside, bliver lagt ind på den nye 

hjemmeside, men den nye hjemmeside vil designmæssigt være forskellige fra den nuværende.  

På det nye intranet (Service-sider for tillidsfolk,) vil der være en brugervejledning i det nye 

hjemmesidesystem (WordPress), som i øvrigt er et af de mest brugervenlige CMS-hjemmeside-

programmer. 

Alle henvendelser vedrørende de nye hjemmesider bedes sendes til: webmaster@foreningen-

norden.dk. 

Kalenderoversigt 

FEBRUAR 

8. – 9. februar 

FNF generalsekretærmøde 

Helsingfors 

9. februar 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Brande 

27. februar 

Landsstyrelsesmøde 

Odense 

MAJ 

28. maj 

Repræsentantskabsmøde 

Herning 

 
Redaktionen afsluttet den 13-01-16.
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