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Kære venner. 

Det var dejligt at se mange af jer til repræsentantskabsmødet på Frederiksberg. God stemning og 

en god ramme for repræsentantskabet samt gode beslutninger. Referatet er nu tilgængeligt på 

http://intra.foreningen-norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2017/. Vi har efter repræsentant-

skabsmødet holdt konstituerende landsstyrelsesmøde. Alle fortsatte på deres poster, og så fik vi 

udvidet jubilæumsudvalget med Lars Barfoed, hvor vi glæder os til samarbejdet. 

Landsformanden deltog også på Folkemødet på Bornholm, hvor han optrådte sammen med den 

nordiske minister Karen Ellemann. Arrangementet kan ses på 

https://www.facebook.com/pg/nordensk/videos/.  Mogens har også som landsformand for 

foreningen været i Mik Schacks Nabo Service, som kan ses på 

https://www.youtube.com/watch?v=i9pN5vZ4KrE&feature=youtu.be.  

Vi vil ønske jer alle en god og velfortjent sommer. 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Debatforum for det lokale arbejde og jubilæet 

Vi har nu fået oprettet to fora på vores intranet. 

  

I det ene forum er der mulighed for at udveksle ideer og information. Du kan udveksle synspunkter 

om dagligdagen i foreningen, i bestyrelsesarbejdet, om venskabsbyer og aktiviteter i den 

forbindelse, om rejser, ja alt, der kan være af interesse for andre tillidsfolk. Du kan også komme 

med forslag til forandringer lokalt, i kredsene, landsforeningen og vores fællesnordiske samarbejde. 

 

I det andet forum er der mulighed for at udveksle ideer og information og Foreningen NORDENs 

100 års jubilæum 2019. Du kan komme med gode ideer til andre lokalafdelinger vedrørende lokale 

http://intra.foreningen-norden.dk/moede-i-repraesentantskabet-2017/
https://www.facebook.com/pg/nordensk/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=i9pN5vZ4KrE&feature=youtu.be


aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Du kan også kommentere andres ideer, komme med 

spørgsmål til andre brugere. 

FOLDER OM FORENINGEN NORDENS FØRSTE 100 ÅR 

I forbindelse med seneste nummer af Norden NU kunne I på midtersiderne se et indstik om 

Foreningen NORDEN 100 år. Vi har nu fået lavet en folder, der er identisk med indstikket. Den er i 

alt trykt i 1000 eksemplarer, og er ikke en hvervefolder, men et "udvidet visitkort", som man kan 

bruge i det lokale arbejde med at finde medarrangører til jubilæumsaktiviteter. Folder kan i 

begrænset omfang rekvireres på landskontoret. 

NY FORMAND FOR FORENINGEN NORDENS UNGDOM 

Foreningen NORDENs Ungdom har fået ny landsformand, nemlig Elisabeth Skautrup. FNU vil 

gerne have et tættere samarbejde med Foreningen NORDEN – også lokalt. Man kan rette 

henvendelse til Elisabeth på formand@fnu.dk. Og vi glæder os også til samarbejdet med en ny og 

energisk ledelse. 

Udstillingen med Tove Jansson: Kunst, kærlighed & Mumitrolde 

Udstillingen på Kunstforeningen Gl. Strand har fået fantastiske anmeldelser og burde ses af alle i 

dette finske jubilæumsår. I kan se mere om udstillingen på http://www.glstrand.dk/. Tak for 

forslaget til Merete Riber. 

 

Kalenderoversigt

AUGUST 

31. august – 1. september 

FNF’s administrative kollegie 

Mariehamn 

SEPTEMBER 

6. september 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

7. september 

Jubilæumsudvalgsmøde 

København 

19. september 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Brande 

23. – 24. september 

FNF Forbundsmøde 

Helsingfors 

OKTOBER 

28. oktober 

Landsstyrelsesmøde 

København 

29. oktober 

FNF præsidiemøde 

Helsingfors 

31. oktober – 2. november 

Nordisk Råds session 

Helsingfors 

NOVEMBER 

13. – 19. november 

Nordisk Biblioteksuge 

Hele Norden 

18. november 

Tillidsmandsdag 

Vejle 

29. november 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

Redaktionen afsluttet den 26.06.17.
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