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Kære venner.  

Vi håber, I har nydt den fantastiske nordiske sommer. Nu nærmer en ny Foreningen NORDEN 
sæson sig, og der er meget i gang rundt om i landet. De programmer, vi har modtaget, tyder på 
endnu et år med stort engagement og kreativitet. 
På landsplan har vi længe været i gang med at involvere os i, at den danske regering overtager 
formandsskabet for det nordiske samarbejde i 2015. Vi er kommet med vores ideer til et dansk 
formandskabsprogram, og vi vil gennemføre forskellige aktiviteter omkring formandskabet i 
2015. 
Ellers står den nordiske biblioteksuge med Morgengry og Skumringstid for døren og foreningens 
landslotteri. Og så glæder vi os til at se jer til Tillidsmandsdagen i Vejle i midten af november.  

 
Venligste hilsner 
 
Redaktionen 
 

Nordisk Biblioteksuge 

Mandag den 10. november 2014 begynder den Nordisk biblioteksuge for 18. gang. Vi sætter os ned 
og læser højt af de samme, udvalgte litterære tekster på samme tidspunkt i hele Norden. Ugen 
fortsætter med oplæsninger, udstillinger, debatter og kulturoplevelser på hundredevis biblioteker, 
skoler og forsamlingssteder i Norden og Nordens nærområder. 
Vær med til verdens største højtlæsningsarrangement! Tilmeld din institution, og vær med i den 
fantastiske fortælle- og litteraturtradition i Norden. 
Tema for Nordisk biblioteksuge 2014: Trolde i Norden. 
Mandag den 10. november er den store højtlæsningsdag. Morgengry er højtlæsning for børn og 
unge om morgenen kl. 9.00. Skumringstid er højtlæsning for voksne om aftenen kl. 19.00. 
Se mere på http://www.bibliotek.org/da/, hvor teksterne ligger. Igen i år har formanden for 
Foreningen NORDEN på Midtfyn, Tom Warren, været så venlig at lave et resume af den bog, der 
er valgt til Skumringstid. 

 



Landslotteriet 2014 

Nu varer det ikke længe, inden landslotteriet starter. I kan nu bestille lodsedlerne, og vejledning og 
bestillingsliste er sendt ud til kassererne inden sommerferien. Vi håber, at mange lokalafdelinger vil 
være med til at sælge lodsedlerne igen i år. Det er en god mulighed for at skabe en bedre økonomi 
lokalt. Sidste år var der fremgang i salget – det håber vi også på, der kommer i år ☺ 

Tillidsmandsdag lørdag den 15. november 2014 

I Spinderihallerne i Vejle holder vi igen i år årets Tillidsmandsdag. Program vil blive udarbejdet 
inden længe, og vi glæder os til at se mange af jer på dagen. 

Visitkort til skolerne 

Gennem NORDENISKOLEN kan man finde en nordisk venskabsklasse og starte et samarbejde, der 
kan gøre undervisningen mere spændende, når eleverne kan mødes på nettet og skrive eller 
videochatte med hinanden og vil de så mødes sådan rigtigt i virkeligheden, kan de gennem 
SKOLENINORDEN søge støtte fra en af de nordiske fonde, sagde Merete Riber, formanden for 
foreningens skole- og biblioteksudvalg på repræsentantskabsmødet, og fortsatte med spørgsmålet: 
Hvordan får vi budskabet ud til skolerne og hvordan får vi skolerne gjort interesseret? 
På hendes udvalgs initiativ har vi har droppet skolehvervefolderen, men nu fået trykt visitkort til 
uddeling i lokalt. Uddel dem på skolerne til interesserede lærer. Men brug fantasien, se på 
foreningens hjemmeside – se på NORDENISKOLENs hjemmeside, del visitkortet flittigt ud og lad 
os håbe, at det giver mange nye skolemedlemmer!  

Kalenderoversigt

August 
25. august 
Idepolitisk Udvalg 
København 
25. august 
Forretningsudvalg 
København 
 
September/oktober 
Landslotteri 
Hele landet 

September 
20. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 
22. september 
Uddannelsesudvalgsmøde 
Brande 

 

Oktober 
26. – 27. oktober 

FNF præsidiemøde 
Stockholm 
28. – 30. oktober 
Nordisk Råds session 
Stockholm 

November 
6. november 
Kulturfonden for Finland og Danmark 
København 
15. november 
TILLIDSMANDSDAG 
Vejle 
18. november 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
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