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Kære venner.
Her i marts måned er der godt gang i de lokale generalforsamlinger, og det er dejligt at se, at
aktivitetsniveauet er højt. Det giver gode forhåbninger til den kommende sæson, som også er
under forberedelse mange steder. Det er dejligt at se, at mange lokalafdelinger allerede har lagt
op til fejringen af foreningens 100 års jubilæum i programmet for 2019. Vi vil på
repræsentantskabsmødet give en status på de nordiske og landsdækkende aktiviteter, hvoraf
mange også er designet, så de giver lokale muligheder. Vi var meget glade for det idekatalog, der
kom ud af tillidsmandsmandsmødet, og hvis man mangler inspiration, så er
http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/jubil%C3%A6um-ideliste.pdf et godt sted at
begynde.
Nu ligger alle dokumenter til repræsentantskabsmødet på nettet http://intra.foreningennorden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2018/. Landsstyrelsen havde møde i lørdags, og
færdiggjorde indstillingerne. Og der er også åbnet for tilmeldinger!
Vi glæder os til at se jer alle i Vejle lørdag den 26. maj.
Venligste hilsner
Redaktionen

Nordisk biblioteksuge blev holdt for 21. gang med over 2000 deltagende biblioteker,
skoler og andre institutioner i 2017.
I år 2018 ændre projektet navn i hele Norden til NORDISK LITTERATURUGE med håbet om at
flere skoler, skolebiblioteker, børnehaver og andre kulturinstitutioner skal føle sig inkluderet og
velkomne til at deltage. Biblioteket er selvfølgelig stadig en naturlig og vigtig del af litteraturugens
koncept. Nordisk biblioteksuge skifter altså navn, og 2018 arrangeres derfor NORDISK
LITTERATURUGE for første gang under det nye navn, men med samme kendte
højlæsningskoncept som tidligere.
Navneændringen er sat i værk og projektets hjemmeside ændret til www.nordisklitteratur.org. Den
gamle web-adresse, www.bibliotek.org beholdes dog foreløbigt for automatisk at flytte besøgende

til den nye hjemmeside. Navnene ”Morgengry” og ”Skumring” ændres ikke. Temaet i 2018 bliver
”Helte i Norden”. Titlerne på bøgerne til oplæsning følger senere.

Nordboere er storforbrugere af kultur
Svenskerne går på museum, finnerne på bibliotek og islændingene i biografen - og nordmændene
gør lidt af det hele. En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer
nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. Tallene viser,
at nordboerne er storforbrugere av museer, biografer og biblioteker. Rapporten findes desværre kun
på engelsk, men kan se http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:1180276/FULLTEXT01.pdf.
State of the Nordic Region er en unik samling af data fra hele Norden over økonomi, demografi,
arbejdsmarkedsforhold, uddannelse og meget mere, illustreret med specialdesignede landkort.
Rapporten udgives hvert andet år af Nordisk Ministerråd og tager så at sige temperaturen på
regioner og kommuner i Norden.

Kalenderoversigt
APRIL
17. - 18. april
FNF’s præsidiemøde
Stockholm
19. april
5. maj fonden
Gøteborg

AUGUST
23. – 25. august
Kulturmødet
Mors
24. – 26. august
Nordkalotkonference og FNF-møder
Tromsø

MAJ
3. maj
Forretningsudvalgsmøde
København
26. maj
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Vejle

SEPTEMBER
7. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
19. september
Forretningsudvalgsmøde
København

JUNI
15. – 17. juni
Folkemøde
Bornholm
JULI
Uge 28., 29. og 30.
Landskontoret holder ferielukket

OKTOBER
6. oktober
Landsstyrelsesmøde
København
NOVEMBER
12. – 17. november
Nordisk Litteraturuge
Hele Norden
17. november
TILLIDSMANDSDAG
Vejle
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