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Kære venner. 

Vi glæder os over de mange gode aktiviteter, der er i gang rundt om i landet. De lokale 

sæsonprogrammer tyder på en endnu højere aktivitet, end vi har set længe. Nu håber vi, at det 

også giver sig udslag i flere medlemmer.  

I landsforeningen har vi fokus rettet mod foreningens 100 års jubilæum i 2019, hvor den 15. 

april vil blive den helt særlige fællesnordiske mærkedag. Der er stor velvilje og opbakning til de 

initiativer, vi har sat i værk. Vi håber, at I også lokalt er i gang med at forberede vores 

allesammens jubilæum. Vi markerer det folkelige nordiske samarbejde. Derfor er det vigtigt, at vi 

viser bredden i det nordiske samarbejde og dets folkelige baggrund. 

I sommer havde vi en kronik i Kristeligt Dagblad, der opsummerer foreningens aktuelle 

synspunkter. I kan se den på http://foreningen-norden.dk/formandskronik-pilen-peger-mod-

norden/.  

Nu glæder vi os til at møde mange af jer på Tillidsmandsdagen i Vejle den 18. november 2017.  

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Hjælp hinanden: Brug debatforum for det lokale arbejde og jubilæet 

Vi har oprettet to fora på vores intranet med mulighed for at udveksle ideer og information om 

dagligdagen i foreningen og forberedelsen af jubilæet. Du kan også kommentere andres ideer, 

komme med spørgsmål til andre brugere. Se debatsiderne her http://forum.foreningen-norden.dk/.  

Nordisk Biblioteksuge 

finder sted i ugen 46 med vægten på højtlæsningsarrangementerne Morgengry og Skumringtime 

mandag den 13. november. I kan læse alt om biblioteksuge på http://www.bibliotek.org/da/. Man 

kan i år kun downloade de udvalgte tekster, hvis man har tilmeldt sig biblioteksugen. Det er gratis. 

Grunden til at man kun kan se teksterne ved tilmelding er, at vi har erfaret, at der holdes 

biblioteksuge mange flere steder, end der har været registreret. Så det er tænkt som et forsøg på at få 

et mere retvisende billede af omfanget af ugen. 
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Rejsemagasinet Norden Nu 

Redaktøren af Norden Nu har bedt os om at minde tillidsfolkene om rejsetillægget, der udkommer 

den 8. januar. Næste nummer er årets store rejseudgave, hvor Magasinet bringer indrykninger af 

afdelingernes rejseomtaler. Sidst frist for indlevering af tekst og billeder er den 22. november til 

redaktionen redaktion@foreningen-norden.dk.  

Samarbejdspartner med penge 

Mange højskoler har også aktiviteter i lokalområdet. Kulturministeriet har bevilliget en pulje til at 

støtte den slags initiativer. Højskolerne samarbejder gerne med andre lokale folkeoplysere. Se mere 

på https://www.dfs.dk/nyheder/2017/samarbejdspartner-med-penge/.  

Venskabssamarbejdet 

Som det allerede er kommet frem, så vil landsformanden i sin leder i det kommende nummer af 

Norden Nu, der er på vej, komme med en opfordring til at spille ind med venskabssamarbejdet i den 

foranstående kommunale valgkamp. Lederen er offentliggjort på foreningens hjemmeside 

http://foreningen-norden.dk/brug-kommunalvalget-til-at-fremme-venskabsbyerne/. Der er flere og 

flere, der interesserer sig for venskabsarbejdet, fordi det kan give merværdi til vores lokale velfærd. 

Selv om der er adskillige eksempler på at det nordiske venskabssamarbejde skaber gensidig værdi 

er det desværre og paradoksalt nok et overset og nedprioriteret kommunalt område. Men det kan 

opdaterede tal nu ændre på. For en ny undersøgelse har netop kortlagt samtlige 98 danske 

kommuners venskabsrelationer. Det er erfarne analytikere, der står bag den omfattende 

undersøgelse, hvis formål at styrke udbyttet, indsatsen og videndelingen på venskabsområdet. 

Analysen er den første af sin art herhjemme, og den er udført af det uafhængige 

Venskabsbysekretariatet. Undersøgelsen viser at Danmark har ikke færre end 317 relationer til 

udenlandske byer og kommune, og de indsamlede data gør det muligt at man for første gang kan 

sammenligne Danmarks relationer på tværs af kommunegrænser, regioner og på tværs af aktiviteter. 

Man kan finde flere informationer om venskabsbyundersøgelsens resultater, konklusioner og 

anbefalinger på Venskabsbysekretariatets hjemmeside https://www.venskabsbyer.dk/.     

 

 

Kalenderoversigt

OKTOBER 

28. oktober 

Landsstyrelsesmøde 

København 

29. – 30. 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 03.10.17
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