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Kære venner. 

Det var dejligt at se så mange tillidsfolk til Tillidsmandsdagen i Vejle. Det blev en god og 

inspirerende dag, ligesom det var også godt at høre om opinionsundersøgelsen, som viser fortsat 

stor folkelig opbakning til det nordiske samarbejde. Det er et godt fundament at stå på, både i 

forbindelse med de lokale aktiviteter og det nationale og nordiske arbejde. Foreningen lever ikke 

forgæves! 

Vi arbejder på højtryk med forberedelserne af foreningens 100 års jubilæum, og det var 

inspirerede at høre om de mange tiltag, som I også har gang i lokalt. Vi vil inden jul tillade os at 

sende et lille spørgeskema ud til hver enkelt afdeling, for at få en status på de lokale 

forberedelser, både det der allerede er aftalt og de aktiviteter I arbejder med. Vi fik mange gode 

tilbagemeldinger på Tillidsmandsdagen, men da der jo også er afdelinger, der ikke var 

repræsenteret, vil det være godt med et samlet overblik. 

Vi vil ønske jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår med en stor tak for jeres indsats i 

2016.    

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Tillidsmandsdagen 

Vi mangler fortsat nogle referater fra gruppearbejdet. Men når de kommer ind, vil det blive lagt op 

på hjemmesiden sammen med landsformandens indlæg og henvisninger til den opinions-

undersøgelse, som Ulf Andreasson præsenterede for os på mødet. 

Norden Nu 

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

indrykninger af afdelingernes rejseomtaler. Og så var vores redaktør så forudseende, at han lavede 

et interview med Kirsten Thorup inden hun modtog Nordisk Råds litteraturpris under sessionen i 

Helsingfors i begyndelsen af november. Så I kan godt glæde jer til Norden Nu 1/2018. 



Ny islandsk regering under ledelse af Katrín Jakobsdóttir 

For anden gang i Islands historie har landet fået en kvindelig statsminister, Katrín Jakobsdóttir, som 

står i spidsen for en regering bestående af Venstre Grønne, Selvstændighedspartiet og 

Fremskridtspartiet. 

Sigurður Ingi Jóhansson fra Fremskridtspartiet bliver ny minister for nordisk samarbejde og Bjarni 

Benediktsson fra Selvstændighedspartiet og tidligere statsminister bliver finansminister i den nye 

trekløverregering. 

Borgerne sætter pris på det nordiske samarbejde 

Nordboerne sætter pris på det nordiske samarbejde. Stadig flere synes, at landene bør øge 

samarbejdet. Det viser en undersøgelse, som blev gennemført i efteråret. Undersøgelsen havde 

deltagelse af 3.000 indbyggere i Norden. Over 90 procent mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt 

at have et nordisk samarbejde, og af disse mener næsten 60 procent, at det er meget vigtigt. Kun 

cirka en procent af befolkningen mener, at det nordiske samarbejde slet ikke er vigtigt. Læs hele 

rapporten her http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1152251/FULLTEXT02.pdf.  

 

Kalenderoversigt

FEBRUAR 

6. februar 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Brande 

21. februar 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

 

MARTS 

17. marts 

Landsstyrelsesmøde 

København 

 

APRIL 

9. – 10. april 

FNF’s præsidiemøde 

København 

19. april 

5. maj fonden 

Gøteborg 

 

MAJ 

3. maj 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

 

 

 

26. maj 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Vejle 

 

JUNI 

15. – 17. juni 

Folkemøde 

Bornholm 

JULI 

Uge 28., 29. og 30. 

Landskontoret holder ferielukket 

 

AUGUST 

23. – 25. august 

Kulturmødet 

Mors 

NOVEMBER 

17. november 

TILLIDSMANDSDAG 

Vejle 
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