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Kære venner.
Nu er programmet for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde og Tillidsmandsdagen klar, og
det vedhæftes. Vi håber, mange tillidsfolk vil finde vejen til Vejle. Det er et godt mødested, hvor
der også lægges vægt på, at der kan skabes kontakter mellem de enkelte tillidsfolk.
Og så glæder vi os til Nordisk Biblioteksuge. I næste nummer af Norden Nu kommer et indstik,
der omhandler biblioteksugen og nordisk litteratur. Indstikket bliver produceret i ekstra
eksemplarer, og vi vil være meget glade, hvis lokalafdelingerne vil distribuere det til de lokale
biblioteker med en klar opfordring til, at de melder sig ind i Foreningen NORDEN. Vi har meget
få biblioteksmedlemmer i forhold til hvor stor aktivitet biblioteksugen rent faktisk er.
Venligste hilsner
Redaktionen
NORDEN NU - Rejsekatalog
Som vanligt udsender Foreningen NORDEN et nummer 1/2016 Norden Nu lige efter nytår, hvor
Rejsekataloget indgår. Da rejsekataloget er blevet meget populært og et vigtigt aktiv for foreningen,
beder vi om, at materiale om lokalafdelingernes rejser bliver sendt ind SENEST DEN 15.
NOVEMBER 2015.
Håndbogen for den engagerede foreningsleder
Er du en engageret foreningsleder, der ønsker at holde din forening i
samklang med nyere foreningsteori, er Torben Stenstrups bog
”Forandring i forening” den rigtige helt rigtige håndbog for dig.
”Forandring i forening” er en god blanding af fakta, konkrete eksempler
og forfatterens personlige oplevelser i foreningslivet og som konsulent.
Det er forfatterens ambition, at læserne bliver bevidste om den værdi,
foreningen allerede skaber inden for folkeoplysningens rammer, og at
man bliver bedre til at fortælle om det. At inspirere til at skabe værdi i
lokalsamfundet og opfordre til at foreningerne samarbejder med
kommune eller andre aktører i lokalsamfundet.
Se mere på http://foreningsforlaget.dk/.

Støtte til at inddrage nye i folkeoplysningen
Kulturstyrelsen udbyder 4 mio. kr. til at fremme
folkeoplysningen. Halvdelen skal gå til mindre projekter, der
inddrager nye brugergrupper, eller som styrker samarbejdet
mellem foreninger og folkeskole. Der er i alt afsat 4 mio. kr.
fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet. Der kan søges frem til den 19. oktober 2015
kl. 16. 2 mio. kr. ligger i Kulturstyrelsen og venter på ansøgninger fra folkeoplysende skoler og
foreninger. Pengene vil blive uddelt i portioner mellem 15.000 og 200.000 kr. til mindre projekter,
der handler om: Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole.
Projekter, der retter sig mod foreningslivets samarbejde med folkeskolen som led i den nye
folkeskolereform. Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen.
Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper f. eks. socialt svage børn,
unge, nydanskere og andre. Se mere http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskudtilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/.
NORDEFCO – Nordisk forsvars samarbejde
Hvis nogen troede, at forsvarssamarbejde ikke er en del af det nordiske samarbejde, så tro om igen.
Gå ind og se http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO. Det nordiske samarbejde er i
dag et vigtigt samarbejdsforum for de nordiske lande på alle tænkelige områder, hvilket foreningen
også har lagt vægt på i mange år. Udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik er en vigtig
del af samarbejdet. Og nu begynder der for alvor at tegne sig et billede af, at det bliver til noget.
Kalenderoversigt
SEPTEMBER
19. september
Landsstyrelsesmøde
København
30. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
OKTOBER
13.- 14. oktober
FNF direktørmøde
København
26. oktober
FNF præsidiemøde
Reykjavik
26. – 29. oktober
Nordisk Råds session
Reykjavik
NOVEMBER
3. november
Forretningsudvalgsmøde

København
9. – 15. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
13. november
Ytringsfrihedskonference
København
21. november
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
og Tillidsmandsdag
Vejle
DECEMBER
3. december
Symposium om den nordiske
arbejdsmarkedsmodel
Ålborg
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