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Kære venner. 

2019 er ikke langt væk. Og der fejrer Foreningen NORDEN 100 års jubilæum. Det skal kunne 

mærkes i hele foreningen – blandt medlemmerne, i lokalafdelingerne, kredsene, landsforeningen 

og meget gerne også på nordisk niveau. Vi er i gang med forberedelserne, som kulminerer på 

selve dagen – mandag den 15. april 2019. Og vi ved godt, at det er lige inden Påske, men vi synes, 

at et så stort jubilæum skal fejres på selve dagen. Landsstyrelsen har nedsat et Jubilæumsudvalg, 

som er trukket i arbejdstøjet. Og Forretningsudvalget har besluttet, at foreningens aktivitetsfond i 

2017 – 2019 vil have særligt fokus på at støtte lokale initiativer, der lægger op til jubilæet. 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

Opsøg mulighederne for at være med i den åbne skole 

De folkeoplysende skoler og foreninger skal blive bedre til aktivt at opsøge mulighederne for 

samspil med folkeskolen, siger Henrik Christensen fra Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse. 

Han har været med i Undervisningsministeriets udvalg om øget samspil mellem skole og fritidsliv. 

Udvalget har set på, hvordan det er lykkedes at skabe et samarbejde mellem det lokale idræts-, 

kultur- og foreningsliv – og virksomheder – for at skabe en mere varieret skoledag. Det var en af 

intentionerne i folkeskolereformen, der trådte i kraft i sommeren 2014. Hele rapporten kan ses på 

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Sep/160916-Flere-skoler-

samarbejder-med-lokalsamfundet. 

Uddannelsesudvalgets reminder 

Foreningens uddannelsesudvalg minder – lidt i forlængelse af ovenstående – om foreningens 

skoleindsats. Nu får lokalafdelingerne halvdelen af skolekontingentet, hvilket vi håber på får den 

virkning, at I lokalt gør en ekstra indsats over for folkeskolerne. Der blev udarbejdet et idekatalog, 

som tog udgangspunkt i den åbne skolen, og som I finder http://intra.foreningen-norden.dk/diverse-

service/materiale-til-skolearbejdet/. Der er stadig nogle skolefoldere og vi genoptrykker 

skolevisitkortet (med ny adresse). 

http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Sep/160916-Flere-skoler-samarbejder-med-lokalsamfundet
http://www.uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Sep/160916-Flere-skoler-samarbejder-med-lokalsamfundet
http://intra.foreningen-norden.dk/diverse-service/materiale-til-skolearbejdet/
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Udvalget vil opfordre til at tage udgangspunkt i Finlands jubilæum, også i forhold til folkeskolen. 

Det giver gode muligheder inden for bl.a. fagene dansk, georgrafi, historie, musik og 

hjemkundskab. Skolerne kan gennem dette få et tværfagligt projekt i undervisningen. 

REJSEKATALOG 

Foreningen NORDENs efterhånden største aktiv er rejserne. Det er dem, der i høj grad giver nye 

medlemmer. Igen i 2017 udkommer foreningens Rejsekatalog med første nummer i begyndelsen af 

januar. Deadline for optagelse af rejser til rejsekatalogen er den 15. november 2016. Materialet 

sendes til redaktion@foreningen-norden.dk.  

Tillidsmandsdag i Vejle 

Traditionen tro afholdes tillidsmandsdagen i Vejle i midten af november, i år nærmere bestemt 

lørdag den 19. november. Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet, som i får ud inden længe. 

Men vi beder jer notere datoen i kalenderen, da vi glæder os til at se så mange tillidsfolk, som 

muligt.  

Forfatterturne 

Fallteknikk er en tegneserieroman om Rakel, som flytter hjemmefra for at tage sit sidste år på en 

ungdomsuddannelse. Hun spiller i band med sin bedste veninde og træner kampsport. Men samtidig 

med at Rakel glæder sig over friheden, føler hun sig mere og mere ensom. En dag opdager hun, at 

hun er gravid. Barnets far har hun ikke haft så meget at gøre med, og hun havde heller ikke regnet 

med, at hun skulle have det i fremtiden. Hvad nu? En fortælling om at falde, men også om, at man 

for det meste kan rejse sig igen. Bogen fik Brageprisen og Kulturdepartementets tegneseriepris i 

2011. 

Inga H. Sætre er en norsk animator, illustrator og tegneserieskaber. Vi har været så heldige, at få 

Inga til at være med på foreningens forfatterturne til udvalgte skoler i Den nordiske biblioteksuge. 

Skolerne vil centrerer sig om Sønderjylland og Sydslesvig. 

 

Kalenderoversigt

OKTOBER 

8. oktober 

Landsstyrelsesmøde 

Odense 

30. oktober 

FNF præsidiemøde 

København 

 

NOVEMBER 

1. – 3. november 

Nordisk Råds session 

København 

14. – 20. november 

Nordisk Biblioteksuge 
Hele landet 

19. november 

TILLIDSMANDSDAG 

Vejle 
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