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Kære venner.
Først mange tak for sidst til Tillidsmandsdagen i Vejle. Det blev en god dag. Stemningen er i top,
og gåpåmodet ligeså. Så det er et godt udgangspunkt at møde 2017 på, nu når året går på held.
Vi er også godt i gang med forberedelserne af jubilæet 2019, og forberedelserne blev også taget
godt imod i Vejle. Vi har store ambitioner: og det vigtigste er at sætte fokus på Norden både
nordisk, nationalt, regionalt og lokalt. Derfor håber vi også, at I vil opsøge de muligheder, der er
lokalt for at markere 100-året. Det skal ikke gå stille af – og der må meget gerne opstå nogle
aktiviteter og samarbejdspartnere, som vi kan trække på i årene derefter.
Vi vil gerne ønske jer alle en god jul og et godt og lykkebringende nyt år.
Venligste hilsner
Redaktionen

Årets julegave: Den nordiske hymne
Initiativtageren til den nordiske hymne Arta Ghavami har givet Foreningen NORDEN tilladelse til
at bruge den nordiske hymne, også lokalt. Det betyder, at I kan afspille eller vise hymnen, som
ligger i den bedste opløsning på http://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/nordisk-hymnesforfatter-der-er-mest-moerke#!/. Det vil også være muligt, at låne noder mm. i forbindelse med lidt
større opførelser. Der viste sig en stor interesse for den nordiske hymne på Tillidsmandsmødet, og
vi takker initiativtagerne for den positive måde, de har taget imod os på.

Fælles nordisk samarbejde mellem statsbanerne
Mogens Jensens kronik i Berlingske i sommer om sammenlægningen af de nordiske statsbaner har
nu sat samarbejdet på den nordiske dagsorden. Transportministrene mødtes forleden til et møde
med Nordisk Råd, hvor de lovede en styrkelse af samarbejdet, se
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordiska-ministrar-lovar-dialog-kring-transportfraagor.
De tør endnu ikke – på trods af de indlysende fordele - gå hele vejen, men det hele skal jo også
starte et sted. Også i den nye danske regerings program nævnes transportområdet og DSB. Vi har
foreslået, at man laver en SAS-løsning med delt ejerskab. Lad os nu få rettet den synkende skude
op. Vi har jo alle brug for en stærk offentlig transportsektor.

Norsk formandskab for Norden 2017
Programmet, som danner grundlaget for det nordiske regeringssamarbejde i 2017, er inddelt i tre
hovedspor:
Norden i omstilling. Vi skal fremme den nordiske konkurrenceevne, den grønne omstilling,
overgangen til et lavemissionssamfund, integrationen og sundhedssamarbejdet.
Norden i Europa. Vi skal arbejde for at styrke vores samarbejde om europæisk politik. En stærk
nordisk stemme i den europæiske debat gavner både Europa og Norden.
Norden i verden. Vi skal videreudvikle det nordiske, strategiske partnerskab på det
udenrigspolitiske område.
Norge har også fokus på synergieffekter mellem det nordiske og det nordisk-baltiske samarbejde, se
hele programmet http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1040753/FULLTEXT02.pdf.

Forfatterturne
Inga H. Sætre var på forfatterturne i Sønderjylland, Sydslesvig og et enkelt smut i til Randers
området under den nordiske biblioteksuge. Det blev til i alt 10 skoler, 27 klasser og 663 elever.
Meget tyder på, at næste forfatterturne vil finde sted i efteråret 2017 i Århusområdet i forbindelse
med Nordisk Sprogfest eller den internationale litteraturfestival i Århus Hay.

Ny medarbejder
1. januar 2017 starter Christian Lagoni som Nordjobb-konsulent. Christian er folkeskolelærer, og vi
glæder os til samarbejdet, da vi håber, at vi dermed kan få faset skolearbejdet bedre ind i
foreningen. Vi har mange ideer på skoleområdet, men ikke ressourcer til at virkeliggøre dem. Det
håber vi, kan blive bedre i den kommende tid. Christian bor lidt uden for Randers, og derfra vil han
også virke indtil videre.

Kalenderoversigt
JANUAR
18. januar
Jubilæumsudvalgsmøde
København
24. januar
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
FEBRUAR
8. februar
Forretningsudvalgsmøde
København
MARTS
18. marts
Landsstyrelsesmøde
København

APRIL
19. april
Forretningsudvalgsmøde
København
MAJ
20. maj
Repræsentantskabsmøde
København
NOVEMBER
18. november
Tillidsmandsdag
Vejle
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