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Kære venner.
Først og fremmest vil vi hermed ønske jer alle en god sommerferie. Og tak for sidst i Herning,
hvor foreningens repræsentantskabsmøde blev afviklet på en god og konstruktiv måde. Det var
dejligt, at se mange af jer, og mærke den folkelige nordiske ånd stadig lever i bedste velgående.
Nu glæder vi os til sæsonen 2016/17, hvor vi håber at se lige så mange – og helst flere –
spændende nordiske aktiviteter folde sig ud i lokalafdelingerne.
Landsstyrelsen havde konstituerende møde 14 dage efter repræsentantskabsmødet. Her blev
Marion Pedersen fra foreningens Københavns Omegnskreds valgt til ny næstformand, efter at
Georg Møller havde valgt ikke at fortsætte. Vi vil gerne, også her, sige en stor tak til Georg for
hans ihærdige nordiske engagement gennem mange år. Aage Augustinus fra Århus-kredsen og
Bent Jensen fra Storstrøms-kredsen blev nye medlemmer i forretningsudvalget, og vi glæder os
til samarbejdet med dem. I kan se konstitueringerne på http://foreningen-norden.dk/hvem-erhvem-i-foreningen-norden-2/. Vi tror på, at vi er godt klædt på til at møde fremtidens
udfordringer med den bemanding.
Referatet fra repræsentantskabsmødet og fra det konstituerende landsstyrelsesmøde kan læses på
hjemmesiden.
Venligste hilsner
Redaktionen

Deltag i Nordisk Biblioteksuge - 20 år med højtlæsning!
14. – 20. november 2016
Lige nu er der flest tilmeldte skoler og biblioteker fra Danmark til Nordisk Biblioteksuge – LAD
DET FORTSÆTTE MED DET.
I november arrangeres årets største højtlæsningsarrangement, hvor vi læser samme nordiske
litteratur på samme tidspunkt i alle nordiske og baltiske lande. Hvert år deltager over 2000 skoler,
biblioteker og kulturinstitutioner. I år arrangeres Nordisk Biblioteksuge for 20. gang.
Mandag den 14.november er den store højtlæsningsdag. Højtlæsningen for børn og unge,
Morgengry, arrangeres om morgenen. For de voksne arrangeres Skumringstid, med højtlæsning om

aftenen. Gå ind på Nordisk Biblioteksuges hjemmeside http://www.bibliotek.org/da/ og få mere
information og registrer dig allerede i dag! På hjemmesiden findes alt materiale, som du har brug
for: de udvalgte højtlæsningstekster, årets plakat til udskrivning, idékatalog med masser af idéer til
arrangeringen af Nordisk Biblioteksuge, information om deltagelse i fotokonkurrence og meget
mere. Vær med i det nordiske litteraturfælleskab og deltag helt gratis i Nordisk Biblioteksuge!
Find os på:

Facebook: Nordisk biblioteksuge

Instagram: nordisk_biblioteksuge

Nordens rolle i Europa påvirkes
Et velintegreret og velfungerende nordisk samarbejde vil få endnu større betydning i den nye
situation, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i en kommentar til
resultatet af afstemningen i Storbritannien. En majoritet af briterne stemte ved torsdagens
folkeafstemning for at forlade EU. Beslutningen vil også få konsekvenser for det nordiske
samarbejde. Se mere på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordens-rolle-i-europapaavirkes.
Nordens forhold til EU var også et af de centrale spørgsmål, da de nordiske samarbejdsministre
mødtes i København den 1. juli. En stor del af lovgivningen i Norden påvirkes af EU-lovgivningen,
og fra begyndelsen af 2016 har der været mere fokus end tidligere på implementeringen af EUlovgivningen i landene. http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/eu-paa-den-nordiske-agenda.

Nordiske svar på globale problemer
Nordiska lösningar på globala samhällsproblem er overskriften på et initiativ, de nordiske
statsministre tog i oktober 2015 under det danske formandskab. Statsministrene ønskede at sprede
kendskabet til de fællesnordiske initiativer, der kan være løsningsmodeller for de store globale
udfordringer. Se mere om planen på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordiska-svar-paaglobala-problem.

Kalenderoversigt
JULI
Uge 28, 29 og 30
Landskontoret holder sommerferielukket
SEPTEMBER
9. september
Forretningsudvalgsmøde
København
12. september
Uddannelsesudvalget
Brande
26 – 27. september
FNF administrative kollegie
København

OKTOBER
8. oktober
Landsstyrelsesmøde
Odense
NOVEMBER
14. – 20. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele landet
19. november
TILLIDSMANDSDAG
Vejle
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