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Kære venner.
Så fik vi en ny Minister for Nordisk Samarbejde. Carsten Hansen, Minister for by, bolig og
landdistrikter kan nu føje det nordiske til porteføljen. Vi håber, at vi får et godt samarbejde med
den nye minister. Karen Ellemann og den ”gamle” minister Manu Sareen var værter for et
nordisk møde, hvor 21 krøllede hjerner var samlet på Christiansborg lørdag den 25. januar for at
udvikle idéer til fremtidens Norden. De gav adskillige fantasifulde bud på konkrete projekter, der
kan gøre det nordiske mere nyttigt og relevant for danskerne. I finder mere om arrangementet på
foreningens hjemmeside (forsiden), hvor I også kan finde et brev til den (nu tidligere)
Udenrigsminister om nordisk ambassadesamarbejde og et brev til Folketingets formand om
reformprocessen i det nordiske samarbejde, hvor vi ønsker, at parlamenterne kommer til at spille
en mere fremtrædende rolle.
Venligste hilsner
Redaktionen
Netstedet - vejledning for lokalafdelinger
Det er nu muligt for lokalafdelingerne at få egne sider på foreningen-norden.dk. På siderne er det
muligt selv at opdatere afdelingens bestyrelse, indtaste oplysninger om jeres arrangementer og have
almindelige sider med information om arbejdet i afdelingen.
Tilbuddet gælder alle afdelinger. Især vil vi minde om at de afdelinger der benytter de gamle
skabeloner, hurtigt skal begynde at bruge det nye system i stedet. Det vil snart også være muligt for
kredsene at benytte sig af muligheden.
Vejledningen vil blive opdateret løbende, og vi forventer at skulle opdatere den meget i den første
tid. Der findes en udskriftsvenlig version af vejledningen på servicesiderne. Hvis I vælger at
udskrive denne version af vejledningen, er det en god ide at I altid sikrer jer at have en udskrift af
den nyeste version når I arbejder med jeres sider.
Vejledningen ligger på http://intra.foreningen-norden.dk/service/netstedet-vejledning-forlokalafdelinger/ (gå til servicesiderne, vælg ”service” og herefter ”Netstedet – vejledning for
lokalafdelinger”).
For at få adgang til at redigere afdelingens sider skal den webansvarlige i afdelingen kontakte
landskontoret på info@hallonorden.dk for at få en adgangskode. Til samme adresse kan I sende
spørgsmål og kommentarer til vejledningen.

Idekatalog
På tillidsmandsdagen fremlagde arbejdsgruppen om medlemsrekruttering deres idekatalog.
Idekataloget findes nu på hjemmesiden i to versioner: den I har set, som arbejdsgruppen har
udarbejdet og en, hvor man lokalt kan indføje yderligere oplysninger. Den sidste ligger i Wordformat. Det er ikke helt godt, men vi arbejder på at få en bedre version fra layouteren. Så snart den
foreligger, vil den komme til at erstatte den, der nu ligger på siden.
Nordisk Biblioteksuge 2014 – TROLDE I NORDEN
I uge 46 holdes den nordiske biblioteksuge igen i år. Mandag en 10. november holdes Morgengry
kl. 9.00 og samme dag holdes skumringstid kl. 19.00. Temaet i år er Trolde i Norden.
Til Morgengry er nu valgt følgende tekster: Áslaug Jónsdóttir (ISL), Kalle Güettler (SVE), Rakel
Helmsdal (FÖ): Monsterbråk, især egnet for børn mellem 2 - 6 år. Bogen fik Nordisk Råds Børneog Ungdomslitteraturpris 2012. For de lidt ældre børn og unge bliver det en af Mumi-bøger af Tove
Jansson, (FI). Tove Jansson kunne være blevet 100 år i 2014.
Til Skumringstid er valgt Stefan Spjut (SE): Stallo, udgivet i 2013. En svensk gyser med baggrund
i samisk mytologi om troldvæsen. Der kan ske ændringer hvis forlagene ikke frigiver teksten!
1814 – det norske grundlovsjubilæum
Som tidligere nævnt er Foreningen NORDEN medarrangør af en konference på Hindsgavl Slot den
8. februar om jubilæet. Konferencen er for længst overtegnet. Men mange andre arrangementer
finder sted om Norden i lyset af begivenhederne i 1814. Se bl.a.
http://fuau.dk/main.aspx?pagetype=6&id=589
http://fuau.dk/main.aspx?pagetype=15&HoldNr=141-020
http://fuau.dk/main.aspx?pagetype=15&HoldNr=141-108
1814 - Spillet om Danmark og Norge
Napoleonskrigene skapte nye allianser i Europa. For Norge ble dette et drama i flere akter frem mot
egen grunnlov. Etter over 400 år med dansk kongedømme førte det politiske spillet til union med
Sverige. Utstillingen «1814 – Spillet om Danmark og Norge» er et samarbeid mellom Det
Nationalhistoriske Museum Frederiksborg Slot og Norsk Folkemuseum. Publikum presenteres for
en rik gjenstandskavalkade som kan fascinere og vekke undring hos både voksne og barn,
uavhengig av kunnskaper og interesse for temaet på forhånd. Årsakene til og følgene av
begivenhetene i 1814, vises på ulike plan gjennom utstillingens temaer og belyser storpolitikkens
konsekvens for befolkningen i Norden. Som et bakteppe presenteres den dansk-norske staten og
tidens lagdelte samfunn. Se mere på Norsk Folkemuseums hjemmeside
http://www.norskfolkemuseum.no/no/Utstillinger/Temautstillinger/1814--Spillet-om-Danmark-ogNorge/ og Frederiksborg Slots hjemmeside http://www.dnm.dk/dk/1814.htm.
Kalenderoversigt
Februar
3. februar
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
8. februar
Danmark-Norge 1814
Hindsgavl Slot, Middelfart

17. februar
Uddannelsesudvalget
Brande
Marts
22. marts
Landsstyrelsesmøde
København

23. marts
Nordens Dag
Hele Norden
April
4. april
Femte Maj Fonden
Göteborg
10. april
Forretningsudvalgsmøde
København
11. april
Idepolitisk Udvalg
København
25. april
FNF præsidiemøde
Stockholm

Maj
10. maj
Repræsentantskabsmøde
Odense
!2. maj
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
24. maj
Landsstyrelsesmøde med konstitueringer
Middelfart
September/oktober
Landslotteri
Hele landet
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