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Kære venner.
Velkommen til Foreningen NORDENs jubilæumsår 2019. Selve dagen - den 15. april 2019 –
bliver fejret med et gallashow i DR’s Koncertsal, som transmitteres live på alle de fem nordiske
landes public-service stationer.
Ud over de mange aktiviteter, der er planlagt i landsforeningens regi, er vi imponeret over at se
det mangefold af jubilæumsaktiviteter, som udspringer af det lokale arbejde. Det er godt, at alle
har taget det til sig, at jubilæumsåret skal bruges til at markere Foreningen NORDEN stærkere
og få mere synlighed omkring foreningens arbejde – og ikke mindst: flere medlemmer.
Denne tillidsmandsinfo er derfor en eksklusiv udgave, der alene indeholder info om
jubilæumsåret.
Vi glæder os til selve dagen, og vi glæder os til at fejre foreningen i hele 2019.
Venligste hilsner
Redaktionen
PRESSEMEDDELELSE TIL LOKALE MEDIER
En af de nærmeste dage sender vi en tekst, som kan danne grundlag for lokale henvendelser til
lokale og regionale medier i jeres område. Teksten kan så suppleres med oplysninger om de
arrangementer, I selv har på bedding. Der vil også være et par billeder, som kan benyttes i den
anledning. Vi håber, I vil gøre brug af tilbuddet – det er vigtigt at få spredt det glade budskab vidt
og bredt.
JUBILÆUMSMAGASIN SOM MARKEDSFØRING
Den 3. april udkommer – sammen med medlemsbladet NORDEN NU – et 84-sider stort
jubilæumsskrift med lige dele historiske og nutidige artikler. Der er bl.a. interview med
Kronprinsen, statsministeren, Margrethe Vestager, Bertel Haarder, Mette Frederiksen samt
musikerne Keld Heick, Mikael Wiehe og Tina Dickow og mange flere. Og så fortælles foreningens

historie naturligvis fra 1919 til i dag. Vi tror, at magasinet kan bruges til at vække interesse for det
nordiske og for Foreningen NORDEN også i jeres område.
Vi tilbyder derfor, at I kan bestille eksemplarer til uddeling dér, hvor I finder et lydhørt
publikum. BRUG MAGASINET TIL HVERVNING. Lad os gøre en ekstra indsats alle
sammen for at få nye medlemmer til foreningen i jubilæumsåret. Vi trykker det antal, der er
brug for, så send en mail til: landskontoret@foreningen-norden.dk med angivelse af, hvor
mange I vil have, så sender vi magasinet hurtigst muligt efter den 3. april.
INTRODUKTIONSMEDLEMSKAB
Som meddelt tidligere gennemfører Foreningen NORDEN en medlemshvervekampagne i
forbindelse med jubilæumsåret rettet mod nye medlemmer. En hvervefolder er under udarbejdelse,
og skriv gerne på den mail, I sender til landskontoret (jf. ovenstående), hvor mange hvervefoldere I
vil have.
JUBILÆUMSHJEMMESIDE
Jubilæumshjemmesiden http://foreningen-norden100.dk/ har nu fået en brush-up, så henvis endelig
til den rundt omkring. Her finder man oversigten over de forskellige arrangementer lokalt og
nationalt. Gallaen blev også annonceret her, og blev næsten udsolgt på få dage på trods af de mange
problemer, der var med billetbestillingen pga. DR’s nye billetsystem. Men glæd jer til at deltage i
gallaforestillingen eller se den på TV.

Kalenderoversigt
MARTS
14. – 15. marts
FNF præsidiemøde
Stockholm
16. marts
Landsstyrelsesmøde
København
23. marts
Nordens Dag
28. marts
Jubilæumsudvalgsmøde
København
APRIL
15. april
Foreningen NORDENs 100 års
jubilæumsdag
Fejres i hele landet - hele året
24. april
Forretningsudvalgsmøde
København
25. april
Femte maj Fonden
Göteborg

MAJ
25. maj
Jubilæumsrepræsentantskabsmøde
Rødovre
+ konstituerende landsstyrelsesmøde
JUNI
17. juni
FNF administrative kollegie
København
SEPTEMBER
4. september
Forretningsudvalgsmøde
København
7. september
1.000.000 synger nordisk
Hele Norden
18. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Sted fastsættes senere
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