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Kære venner.
Forleden fik vi den glædelige meddelelse, at A. P. Møller Fonden giver os den fornødne støtte til
at gennemføre jubilæumsårets absolut største og vigtigste begivenhed: Gallaforestillingen i DR’s
Koncertsal med direkte transmission på DR-K. Gallaforestillingen bliver gennemført mandag den
15. april 2019, som er Foreningen NORDENs 100 års jubilæumsdag (læst mere nedenfor).
I slutningen af oktober blev der afholdt Nordisk Råds session i Oslo med stor fokus på det
folkelige nordiske samarbejde, ikke mindst i kølvandet på den tidligere norske ambassadør i
Danmark Ingvard Havnens rapport, Norden – nye muligheder: Forslag til øget mobilitet og
integration mellem de nordiske lande, hvor han kommer med 16 konkrete forslag til, hvordan vi
styrker samarbejdet.
Vi glæder os til at se mange af jer til Tillidsmandsdagen i Vejle på lørdag.
Venligste hilsner
Redaktionen

GALLAFORESTILLING I DR’S KONCERTSAL MANDAG DEN 15. APRIL 2019
Gallaforestillingen bliver til noget! Sådan lød det i seneste Tillidsmandsinfo, men nu bliver den til
noget STORT, som vi kan for alvor kan glæde os til. Meget tyder på, at selve gallaen og
transmissionen finder sted kl. 20.30 – 22.00 under overværelse af foreningens protektor Dronning
Margrethe. Vi har fordelt den 1800 billetter, så DR sætter de 1000 til salg og Foreningen NORDEN
sælger de øvrige 800 billetter til reduceret pris til vore medlemmer. Vi vil meget gerne have
bestilling så snart som muligt – især fra de, som allerede er i gang med at arrangere bustransporter.
Vi vil selvfølgelig løbende informere om udviklingen med planlægningen. De andre arrangementer,

vi nævnte i seneste nummer af Tillidsmandsinfo er fortsat under udvikling, og vi har nu sat endelig
gang i udgivelsen af et jubilæumsskrift i samarbejde med Egmont, som vil komme alle medlemmer
i hænde sammen med Norden Nu 2/2019, der udkommer i månedsskiftet marts/april. Vores
jubilæumshjemmeside er nu også oppe og kan bl.a. tilgås fra foreningens hjemmeside.
REJSEKATALOG 2019
I lighed med tidligere år udgiver vi i forbindelse med Norden Nu 1/2019, som kommer primo
januar, årets rejsekatalog med lokalafdelingernes rejser. Deadline for rejsestof til Rejsekataloget
er den 22. november 2018.
ET SKRIDT TÆTTERE PÅ DIGITAL SIGNATUR I HELE NORDEN
Foreningerne NORDEN har i mange års påpeget nødvendigheden af en fælles nordisk person ID,
som godkendes af alle myndigheder i alle den nordiske lande. Det glæder os derfor, at arbejdet med
brugen af digital signatur (NemID) på tværs af grænserne i Norden og Baltikum går hurtigt fremad.
Der skal komme en løsning i landene inden 2020. Under Nordisk Råds session i Oslo blev arbejdet
præsenteret for parlamentarikerne.
Norden er verdens mest integrerede region. Vores konkurrencefordel, mobilitet og samarbejde på
tværs af landegrænserne er et bærende element i det nordiske samarbejde. Nu er tiden inde til, at
dette også overføres til den digitale verden, hvor der desværre stadig findes en række hindringer. Et
eksempel er receptpligtig medicin, hvor den elektroniske recepts medicin ikke kan afhentes i et
andet land.
Norden har mulighed for at gå forrest i udviklingen og implementeringen af en fælles digital
signatur for hele regionen.
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