2/2018
Redaktion: Mogens Jensen og Peter Jon Larsen

Kære venner.
Tak for sidst til repræsentantskabsmødet i Vejle. Det er dejligt, at mærke den positive stemning,
der hersker rundt omkring. Referatet fra repræsentantskabsmødet ligger på
http://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/referat-repr.m%C3%B8de-2018.pdf. På
samme side finder I også den PowerPoint, som Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn
Høybråten brugte som baggrund for hans indlæg.
Nu er de fleste ting klar med udvalgte bøger, plakater, idehæfte mm. til Nordisk Litteraturuge
2018, og der er også åbnet for tilmeldinger på hjemmesiden https://www.nordisklitteratur.org/da/.
Vi håber mange vil gøre brug af denne attraktive aktivitet, og det er vigtigt at tilmelde sig, da det
viser, hvor omfattende aktiviteten er. Dags dato er der 273 tilmeldte, heraf 104 fra Danmark!
Men vi skal ikke hvile på laurbærrene, men forblive i front.
Foreningen NORDEN vil være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm den 14. – 17. juni,
hvor landsformanden vil træde op om det nordiske samarbejde og Foreningen NORDEN med
indlagt fællessang torsdag den 14. juni kl. 18.15 til 19.00 i Nordens telt. Foreningen vil også
være tilstede under Kulturmødet på Mors den 23. – 25. august, hvor Midt-Nord Kredsen har lavet
et stort forarbejde. Vi vil være der med eget telt og også her, vil landsformanden fortælle om
foreningen og det nordiske samarbejde.
Vi vil ønske alle tillidsfolk en rigtig dejlig og velfortjent sommer.
Venligste hilsner
Redaktionen

Tættere nordisk politisamarbejde.
De nordiske justitsministre underskrev i torsdags (1. juni) en aftale om at styrke det nordiske
politisamarbejde. Samarbejdet skal styrke landenes evne til i fællesskab at opdage, efterforske og
bekæmpe lovovertrædelser. Regeringerne vil også arbejde for at styrke den kriminalpræventive
indsats. Endnu et godt budskab, som viser, at Norden ikke står stille! Du kan læse mere på
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/styrker-det-nordiske-politisamarbejde.

Nominerede til Nordisk Råds musikpris 2018
Bedømmelseskomitéen har nomineret 13 værker til Nordisk Råds musikpris 2018. De nominerede
værker blev offentliggjort i forbindelse med musik- og teaterfestivalen Festspillene i Bergen den 31.
maj. Du kan se hele listen over de nominerede på
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nominerede-til-nordisk-raads-musikpris-2018.

Nordiske statsministre mødtes i Bergen den 30. maj
Det er som om det nordiske samarbejde ingen ende har – og godt for det. Statsministrene mødte i
Bergen. De fem nordiske regeringer vil sammen være pådrivere i Agenda 2030-arbejdet for en
bærekraftig verdensudvikling. Et andet spørgsmål, der blev drøftet, var at Norden skal være i
verdenstoppen når femte generations trådløse netværk (5G) udvikles og implementeres.
Statsministrene har tidligere sagt, at Norden skal være verdens mest integrerede region, og
satsningen på 5G er en naturlig del af disse bestræbelser.
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