1/2017
Redaktion: Mogens Jensen og Peter Jon Larsen

Kære venner.
Det har været en fornøjelse at se tilbagemeldingerne fra jeres generalforsamlinger her i marts.
Formandsberetningerne vidner om stor aktivitetsniveau og iderigdom mange steder rundt om i
landet. Vi har ikke - mindst ved jeres mellemkomst - en fantastisk forening, der virkelig samler
folk om styrkelsen af det nordiske sammenhold. En opgave, der ikke er blevet mindre gennem
den senere tid – tværtimod.
Også tak for den positive modtagelse af formandsbrevet vedrørende Foreningen NORDENs
jubilæum 2019. Vi håber vi kan samle alle gode kræfter nordisk, nationalt, regionalt og lokalt om
at fejre det folkelige nordiske samarbejde. Det er nu klart, at fejringen den 15. april 2019 med en
politisk konference på Christiansborg og en kulturel fejring i DR’s Koncerthus om aftenen ikke
bare bliver vores fejring, men den samlede nordiske fejring i jubilæumsåret. Det glæder vi os
meget til.
Nu har vi også i foreningens landsstyrelse fået forberedt repræsentantskabsmødet på
Frederiksberg Rådhus lørdag den 20. maj 2017, og alle papirer finder I på intranettet på
http://intra.foreningen-norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2017/.
Venligste hilsner
Redaktionen

Nordisk Biblioteksuge 2017
Nu ligger der materiale klar på hjemmesiden http://www.bibliotek.org/da/, og der er allerede 4
institutioner, der har tilmeldt sig fra Danmark. Vi håber, at vi i år kan slå rekorden igen og komme
over de 300 tilmeldte danske institutioner, så HUSK at få tilmeldt institutionerne (biblioteker,
skoler mm.) i jeres område. Der er mange, der afholder arrangementer i ugens løb uden at tilmelde

sig, og det er jo synd for alle parter. På hjemmesiden kan I se, hvilke bøger, der er udvalgt, og som
sædvanlig har formanden for Uddannelsesudvalget Merete Riber haft stor indflydelse på valget ☺
Årets Biblioteksuge er i Finlands 100 års jubilæums tegn, så det vil kun være godt, hvis man rundt
omkring tager jubilæet med i arrangementerne. Det vil også være en god ide, at følge med i listen
over tilmeldte institutioner, og tage kontakt til de skoler mm., der tilmelder sig fra jeres område og
tilbyde dem et medlemskab i Foreningen NORDEN. Husk lokalafdelingerne nu får halvdelen af
skolekontingentet. Vi glæder os rigtigt meget til at fejre Nordisk Litteratur gennem den Nordiske
Biblioteksuge, som har udviklet sig fra en ælling til en svane i såvel folkelige kredse, som blandt
biblioteker og skoler og i litteraturkredse.

Kalenderoversigt
APRIL
19. april
Forretningsudvalgsmøde
København
20. april
Femte maj Fonden
Göteborg

SEPTEMBER
6. september
Forretningsudvalgsmøde
København
19. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande

MAJ
20. maj
Repræsentantskabsmøde
København

23. – 24. september
FNF Forbundsmøde
Helsingfors

JUNI
10. juni
Landsstyrelsesmøde (konstitueringer)
København

OKTOBER
28. oktober
Landsstyrelsesmøde
København

13. – 14. juni
FNF’s administrative kollegie
København

29. oktober
FNF præsidiemøde
Helsingfors

15. – 18. juni
Folkemødet
Bornholm

31. oktober – 2. november
Nordisk Råds session
Helsingfors

16. juni (kl. 18.00)
Nordisk Duet, Debat & Mingle
Karen Ellemann og Mogens Jensen
i Det nordiske Telt på Folkemødet
Bornholm

NOVEMBER
13. – 19. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
18. november
Tillidsmandsdag
Vejle
29. november
Forretningsudvalgsmøde
København

AUGUST
31. august – 1. september
FNF’s administrative kollegie
Mariehamn
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