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Kære venner.  

Tak for jeres deltagelse i foreningens Tillidsmandsdag i Vejle den 15. november. Det blev en god 
og inspirerende dag, hvor mange ting blev vendt. Især vores forsøg på at få bedre fat i de unge, 
var et tema på Tillidsmandsdagen. Foreningen NORDENs Ungdom blev præsenteret, og de nye 
muligheder, der nu ligger i folkeskolen, fik ord med på vejen. Med Norden i Skolen hjemmesiden 
og vores temaavis er der et godt udgangspunkt for også lokalt, at tage kontakt til skolerne med 
henblik på at hjælpe folkeskolen med at opfylde målsætningen om at give eleverne indblik i de 
skandinaviske sprog og nordiske forhold. 
I begyndelsen af det nye år sender vi kontingentopkrævning ud. Vi håber, at I vil hjælpe til med, 
at så mange som muligt husker at få betalt kontingentet ☺☺☺☺.   
Medlemmerne får et flot eksemplar af Norden Nu med rejsekatalog lige i begyndelsen af januar. 
Vi gennemfører selvfølgelig de sædvanlige rykkerprocedurer, og giver jer besked om status på 
indbetalingerne. 

Redaktionen ønsker jer alle en rigtig god jul og et god og lykkebringende nytår. Vi glæder os til 
at sætte ekstra nordisk fokus på 2015, hvor Danmark overtager formandskabet for Nordisk 
Ministerråd. 
                                                                                            
Venligste hilsner 
Redaktionen                                     
 

Foreningen NORDENs landskontor flytter 

Nu skal denne oplysning jo ikke forbeholdes de, der deltog på Tillidsmandsdagen. Men 
forretningsudvalg og landsstyrelse har bestemt, at landskontorets nuværende lejemål i Malmøgade 
opsiges og vi flytter medio 2015. Vi er i øjeblikket i gang med at se os om efter billigere og mindre 
lokaler. Det sidste fordi Foreningerne NORDENs Forbund flyttede ud fra sekretariatet i midten af 
dette år, hvorefter der er for mange tomme kvadratmeter i Malmøgade.  
Vi har ikke noget på plads endnu, men der bliver arbejdet på sagen. Vi lover, at I får besked, så 
snart vi har en ny aftale. 

Så skal I selvfølgelig også vide, at Calle – der arbejder med Nordjobb i Danmark – forlader os pr. 
31. december, hvor han med sin forlovede flytter tilbage til Vesterås i Sverige. Vi har nu ansat 



Malene Murmann Artvig, som ny Nordjobbkonsulent, og vi glæder os til samarbejdet. Vi har 
endvidere ansat Ditte Plauborg til at tage sig af skolearbejdet i foreningen, og vi håber, at vi kan få 
et tilskud fra Undervisningsministeriet til at gøre den stilling permanent. Malene og Ditte skal være 
vores nye team på ungdomsområdet. 

Landslotteri 

Der blev desværre solgt det laveste antal lodsedler nogensinde i 2014. Nu er vi helt nede på 8.914 
solgte lodder mod 12.644 i 2013. Heldigvis var der ingen af de store gevinster, der blev udtrukket, 
ellers havde det været en stor underskudsforretning, og det er jo ikke meningen med at afholde 
lotteri. Vi vil nu bede forretningsudvalg og landsstyrelse om at forholde sig til fremtiden for 
Foreningen NORDENs landslotteri.  

Nordiske visioner for fremtidens erhvervssamarbejde 

Den første nordiske konference, der afholdes under den danske regerings formandskab for det 
nordiske samarbejde 2015 arrangeres i januar af Foreningen NORDEN med ovenstående tema. 
Deltagerkredsen vil være politikere og erhvervsfolk. På konferencen er der indlæg fra den nordiske 
samarbejdsminister Carsten Hansen, forbundsformand Claus Jensen, formanden for Dansk 
Industri Lars Mikkelgaard-Jensen, Administrerende direktør for Dansk Erhverv Jens Klarskov, 
Danmarks repræsentant i Nordisk Grænsehindrings Råd Ole Stavad og værtskabet er Foreningen 
NORDENs landsformand Karen Ellemann og finsk generalkonsul Fritz Schur. Ordstyrer er 
Helge Sander.  
Det danske formandskab åbner en særlig hjemmeside for formandskabet den 1. januar 2015. 
Hjemmesideadressen er www.norden2015.dk. Der kan alle følge med i årets aktiviteter, som vi også 
kommer til at sætte vores præg på. 

Ideer til samarbejdet mellem frivillige og det offentlige   

Forskellige ministerier har udgivet et katalog, der giver konkrete eksempler på, hvilke muligheder 
der ligger i samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner og frivillige foreninger, organisationer 
og råd, og hvordan samarbejdet konkret kan foregå. I kan læse mere om kataloget, dets oprindelse 
og se selve kataloget på denne hjemmeside http://www.dfs.dk/nyheder/2014/ideer-til-samarbejdet-
mellem-frivillige-og-det-offentlige/.   

Kalenderoversigt 

JANUAR 

19. januar 
Kommunikationsudvalgsmøde 

København 
23. januar 
Forretningsudvalgsmøde 

København 

FEBRUAR 

23. februar 
Uddannelsesudvalgsmøde 

Brande 

28. februar 
Landsstyrelsesmøde 

Odense 

MAJ 

30. maj 
Repræsentantskabsmøde 

Christiansborg/København  

 

 

Redaktionen afsluttet den 9. december 2015.



 


