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Kære venner.  

Hvor er det dejligt at se aktiviteterne i lokalafdelingerne. Der er godt gang i sæsonen 2014/2015 
rundt om i hele landet. Vi håber også, at det vil give nogle flere medlemmer til foreningen, så vi 
får styrket den folkelige opbakning til det nordiske samarbejde.  
Samarbejdet er i fokus – den ene bog efter den anden taler om de nordiske værdier. Det kan vi 
kun være glade for. I mange tilfælde kan vi tilføje: Det har vi været opmærksomme på i mange 
år, men godt at andre nu også kan se det ☺☺☺☺ 
 
Venligste hilsner 
 
Redaktionen 
 

Nordisk Kulturuge på Seniorhøjskole Rude Strand 18. - 24. februar 2015. 

Foreningen NORDEN og Seniorhøjskolen Rude Strand tilbyder igen i 2015 en Nordisk Kulturuge. 
Programmet er endnu i forberedelsesfasen, men vil kunne rekvireres fra Højskolen efter 1. 
november 2014, ligesom prisen for opholdet vil kunne blive opgivet på det tidspunkt. Vi vil igen 
byde på en række spændende foredrag om nordisk litteratur, kultur, historie og samfundsforhold. 
Der vil være sang og musik og mulighed for fysisk udfoldelse i de skønne omgivelser med udsigt 
over Kattegat. Kursusleder er Arne Nielsen, Foreningen NORDEN og Forstander Ulla Fisker 
Seniorhøjskolen. Tilmelding til kursusugen sker direkte til Seniorhøjskolen Rude Strand, Kystvejen 
114, Odder. Tlf. 86 55 89 44. Mail: mail@rudestrand.dk hjemmeside: www.rudestrand.dk 

1814 - Spillet om Danmark og Norge 

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs store udstilling i efteråret (18. september 2014 – 
4. januar 2015) markerer 200-året for adskillelsen af Danmark og Norge. Her kommer man tæt på 
begivenhederne i det dramatiske år 1814, hvor så meget var på spil og århundredgamle bånd 
mellem Danmark og Norge blev brudt. Udstillingen belyser den dansk-norske fællestid. Man kan se 
eksempler på de mange nordmænd, der færdedes i den fælles hovedstad, København, og et rum 
giver eksempler på de mange varer og produkter Norge forsynede fællesstaten med, for eksempel 
tømmer, jern, kobber, sølv og glas. På udstillingen kan man se nogle af de originale figurer fra 



anlægget og komme nærmere de ideer, der lå bag denne dyrkelse af Norge og det norske. Se mere 
på http://www.dnm.dk/dk/1814.htm.  

Ny runde i Grundlovspuljen 

Vil I være med til at markere grundlovsjubilæet i 2015? Folketinget har afsat i alt 3 mio. kr. til en 
offentlig tilskudspulje, der støtter aktiviteter i anledning af jubilæet. De første 2 mio. blev fordelt i 
foråret, til større projekter, og den sidste million er til fordeling nu, med ansøgningsfrist 1. 
november. I denne ansøgningsrunde prioriteres mindre projekter / aktiviteter, gerne med en lokal 
forankring, så hele landet dækkes af aktiviteter der på forskelligvis markerer jubilæet. Se mere på 
http://www.dfs.dk/nyheder/2014/ny-runde-i-grundlovspuljen/.  

Folkeoplysningen i Thisted samarbejder  

På Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside hædres Foreningen NORDEN i Thisted, se 
http://www.dfs.dk/nyheder/2014/folkeoplysningen-i-thisted-samarbejder/.  Samarbejde i 
lokalsamfundet kan være vejen til at bedre og mere alsidige tilbud. I Thisted samarbejder 
Foreningen Norden med andre lokale foreninger – både i og uden for folkeoplysningen. I Thisted 
samarbejder Foreningen Norden, Thisted Frie Oplysningsforbund, Folkeuniversitetet og 
Grænseforeningen. Når Foreningen Norden i Thisted lægger sit program for sæsonen, ser de ikke 
kun på, hvad de selv kan overkomme. De planlægger arrangementer i samarbejder med andre 
folkeoplysende foreninger.  

Den nordiske velfærdsmodel i fokus 

Bogen 'Den skandinaviske drøm' er en samtalebog med Mogens Lykketoft, den tidligere norske 
statsminister Jens Stoltenberg og tidligere svensk socialdemokratisk minister Carin Jämtin. Bogen 
handler om deres syn på skandinavisk velfærd, indvandring og værdier. Et møjsommeligt arbejde 
gennem godt 140 år har skabt resultater, som alle er stolte af. Men globaliseringen, indvandringen, 
den europæiske integration og den økonomiske krise sætter disse år pres på den skandinaviske 
velfærdsmodel. Og også partierne bag den oplever svingende tilslutning. Se mere på 
http://www.saxo.com/dk/den-skandinaviske-droem_anne-sofie-allarp_indbundet_9788771379921. 
Også Klaus Riskær Pedersen har på samme forlag udgivet bogen Socialkapitalisme, hvor han også 
tager udgangspunkt i værdierne bag den nordiske velfærdsmodel. Se mere på 
http://www.saxo.com/dk/socialkapitalisme_klaus-riskaer-pedersen_haeftet_9788779737013.  

Kalenderoversigt

September/oktober 
Landslotteri 
Hele landet 

Oktober 
26. – 27. oktober 
FNF præsidiemøde 
Stockholm 
28. – 30. oktober 
Nordisk Råds session 
Stockholm 

November 
15. november 
TILLIDSMANDSDAG 
Vejle 
 
December 
18. december 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
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