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Kære nye medlem. 

Mange tak for din/jeres indmeldelse i Foreningen NORDEN. Vi er glade for, at 

du dermed styrker foreningens medlemsgrundlag, hvilket giver større styrke, 

når vi skal arbejde for mere og bedre nordisk samarbejde. 

Vi håber, du vil få glæde af medlemskabet. Du vil modtage foreningens blad 

Norden Nu med nordiske nyheder og tilbud. Du har også adgang til mere og 

løbende information på foreningens hjemmeside www.foreningen-norden.dk.  

Og ikke mindst får du mulighed for at deltage i lokalafdelingens aktiviteter. 

Foreningen NORDEN arbejder for at styrke det nordiske samarbejde på alle 

områder. Vi interesserer os for samarbejdet mellem de nordiske lande og 

fjernelsen af grænsehindringerne. Vi arbejder også for at sikre 

sprogsamarbejdet og det kulturelle samarbejde, herunder at sikre og forbedre 

mulighederne for at se nabolandenes tv. Målet må være, at borgerne skal 

kunne se public service-tv fra alle nordiske lande i hele Norden.  

Foreningen NORDEN arbejder ligeledes på at sikre, at de nordiske 

samfundsværdier kommer til at påvirke den europæiske og globale dagsorden. 

Hver for sig er vi små lande, men sammen har vi mulighed for at få større 

indflydelse på udviklingen. Og nordiske værdier efterspørges, både vores 

folkestyretradition, den sociale velfærdsmodel, vores arbejdsmarkedsmodel og 

mange andre områder. Hvor tit hører vi ikke udtrykket ”de lande vi normalt 

sammenligner os med”, og her behøver vi ingen forklaring. Her menes de 

nordiske lande. Folk uden for Norden kan af gode grunde ikke kende forskel 

på os, så det må udnyttes i en verden, der bliver mere og mere integreret. 

Endnu engang tak for indmeldelsen. Og du er altid velkommen til at ringe eller 

skrive til os, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

 

Venlig hilsen 
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