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Kære venner. 

Nu varer det ikke længe, inden mange af os ses i Herning til foreningens 

repræsentantskabsmøde. HUSK: alle papirer til mødet ligger på http://intra.foreningen-

norden.dk/foreningen-nordens-repraesentantskab/dagsordner/, og at brugernavn og 

adgangskode er tillidsfolk. 

  

Og så har vi just modtaget et glædeligt tilsagn fra DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn om, 

at hun kommer med oplægget til vores temadrøftelse om det nordiske radio og tv-samarbejde 

netop nu. Vi har jo fra foreningens side fulgt samarbejdet på tv-fronten og glædet os over den 

stigende tendens til at udveksle programmer og lave samproduktioner nordisk. Måske er DR og 

de andre nordiske public service stationer på forkant i den globale udvikling, hvor vi alle bør 

kunne se, at vi i Norden nok står os bedre sammen end hver for sig. Vi har også ofte fremført 

vores krav - som så godt nok er rettet til transportørerne - om at alle nordboere skal have tilgang 

til at se alle de nordiske landes public service kanaler.  

Til de nye, der nu kommer i landsstyrelsen fra kredsene og bliver valgt på 

repræsentantskabsmødet: Vi holder landsstyrelsesmøde med konstitueringer lørdag den 11. juni 

kl. 11 – 16 på Hotel Østerport i København. 

Venligste hilsner 

Redaktionen  

NORDISK BIBLIOTEKSUGE 2016

Garmanns sommer af Stian Hole for børnene, for de unge bliver det 

Allatta! 2040, som er noveller af unge forfatterdebutanter i Grønland og 

Emmi Itärantas bog Vandets vogter bliver udgangspunktet for de 

voksne, når Nordisk Biblioteksuge løber af stablen 14. - 20. november 

med skumringsaften mandag den 14. november. Plakaten er klar, så vi er 

parat til at få bibliotekerne med på vognen. Lad denne gode, festlige og 

traditionsrige aktivitet blive et godt udgangspunkt for de lokale nordiske 

aktiviteter i efteråret. Verdens størst højtlæsningsarrangement – arrangeret 

af Foreningerne NORDEN!  

Se mere på http://www.bibliotek.org/da/.  
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NORDEN BØR SPILLE EN LANGT STØRRE ROLLE I 

DANMARKS UDENRIGSPOLITIK 

Under den overskrift gav foreningens landsformand Mogens Jensen sit besyv med i forbindelse 

med statsministerens udenrigspolitiske gransker, ambassadør Peter Taksøe-Jensen kom med sin 

rapport. Kronikken blev offentliggjort i Kristeligt Dagblad og kan læses i sin helhed på 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/danmarks-ny-udenrigspoltik.-norden-boer-spille-en-langt-

stoerre-rolle.  

NORDISKE BIDRAG TIL DEN GLOBALE DAGSORDEN I FOKUS 

PÅ AMERIKANSK-NORDISK TOPMØDE 

Det blev en fest, da de nordiske statsministre mødes med den amerikanske præsident i Det Hvide 

Hus i sidste uge. Som Obama sagde: Hvorfor kan ikke alle lande ikke være, som de nordiske? Og 

han fortsatte: The world would be more secure and more prosperous if we just had more partners 

like our Nordic partners. 

Men der var også bittersøde bemærkninger fra præsidenten, som “der er måske for meget enighed 

(mellem USA og de nordiske lande, red.) til at det bliver interessant”.  

Den fælles erklæring efter topmødet kan læses i sin helhed på 

http://www.presidentti.fi/Public/default.aspx?contentid=346273.  

13 NOMINEREDE TIL NORDISK RÅDS BØRNE- OG 

UNGDOMSLITTERATURPRIS 2016 
 

Læs hvem, der er årets nominerede på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/13-nominerede-

til-nordisk-raads-boerne-og-ungdomslitteraturpris-2016. Igen en god stabel bøger, at tage fat på, når 

sommersolen presser én indenfor  

 

Kalenderoversigt

MAJ 

28. maj 

Repræsentantskabsmøde 

Herning 

JUNI 

11. juni 

Landsstyrelsesmøde 

København 

JULI  
Uge 28, 29 og 30 

Landskontoret holder sommerferielukket 

SEPTEMBER 

9. september 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

26 – 27. september 

FNF administrative kollegie 

København 
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