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En samarbejdende forening i fremdrift

2001 blev et godt år for Foreningen NORDEN. Den folkelige interesse
for det nordiske samarbejde er styrket. Selvom interessen for at deltage i
det folkelige arbejde i Danmark desværre stadig er i aftagende, har For-
eningen NORDEN kunnet notere en medlemsfremgang i 2001. Gen-
nem flere år har vi kunnet se, at vores strategi har virket. Vi har haft en
tilbagegang i medlemstallet, men tilbagegangen har været beskeden i for-
hold til, hvad andre folkelige foreninger har måttet notere. Nu kan vi se
tilbage på et år med fremgang. Og det på trods af, at vi ikke har sat kun-
stige medlemskampagner i værk; ingen telemarketing, ingen store og dyre
annoncer eller TV-spots, ingen fancy merchandise, ingen ekstraordinære
sponsorkroner til reklameskilte i busser og tog, blot det daglige, solide
folkelige arbejde for den nordiske sag.

Når det er lykkedes, hænger det i høj grad sammen med den overord-
nede strategi. Foreningen skal fungere, som en helhed. Alle dele af for-
eningen skal arbejde og virke i en sammenhæng, der er naturlig og hvor
alle kender sin rolle. Samspillet gør stærk. Det enkelte medlem er funda-
mentet i den folkelige organisation, lokalafdelingerne etablerer et lokalt
netværk for medlemmerne med et højt aktivitetsniveau, amtskredsene
samler de regionale tråde og fører dialogen mellem det lokale arbejde og
landsforeningens aktiviteter, landsforeningen stiller faciliteterne til rådig-
hed og koordinerer de aktiviteter, der mest rationelt og derfor billigst
gennemføres i stor skala, og vores fællesnordiske system udvikler de fæl-
lesnordiske krav til den politiske udvikling og projektarbejdet. Alle udfyl-
der en vigtig rolle i den samlede kæde. Ingen kan undværes, og respekten
for de enkelte dele i kæden er vigtig, for at vi kan få gevinsten. Gevinsten
er nye medlemmer og større opbakning til den sag, vi alle arbejder for.

Vi glæder os over, at samarbejdet fungerer. Det solide håndværk har
sejret over overfladiske og dyrekøbte indsatser, som alle ved  giver resultat
og præstige her og nu, men den langsigtede effekt udebliver.

Det stærkeste led i kæden, når det drejer sig om at hverve nye med-
lemmer og fastholde dem i arbejdet, er utvivlsomt lokalafdelingerne.
Uden det omfattende korps af frivillige, som arbejder ihærdigt og ulønnet
for denne forening, havde vi aldrig opnået de flotte folkelige resultater,
som har kunnet spores i flere år. Disse underbygges nu af medlemsfrem-
gangen. Alle må også være imponerede over det væld af aktiviteter af høj
kvalitet, som lokalafdelingerne byder på, og som er blevet synlige for alle,
efter at de nu bringes i Nord Nu.

Vi er også blevet mere synlige i mediebilledet. Især slår vi godt igen-
nem mediemuren lokalt. De aktiviteter, vi kan præsentere, bygger dels på
lokale ideer, dels på nordiske. Skumringstid med den nordiske biblioteks-
uge, det nye Nordisk Gæstebud og projekterne Nordjobb, Nordpraktik,
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Hallo Norden, Norden i Fokus, Nordplus-mini m.v. er interessante for en
bredere del af  befolkningen end dem, der allerede er med i foreningen.
Vi er desuden blevet bedre til aktivt at gøre opmærksom på, at er man
interesseret i vores aktiviteter, bør man også støtte foreningen med et
medlemskab. Aktivitetsfondens klausul om fornyende aktiviteter har væ-
ret igangsættende, men ikke mindst det forhold, at aktiviteter, der får
støtte, skal henvende sig til nye potentielle medlemmer, har været af af-
gørende betydning. Flinkeskolen er afløst af en aktiv indsats for at re-
kruttere nye medlemmer. Vi har erkendt, at vi ikke kan overleve, hvis vi
blot stiller aktiviteterne til rådighed - det forpligter også at deltage i dem! 

De landsdækkende medier er sværere at råbe op, når det drejer sig om
det nordiske samarbejde. Har vi for få kontakter og for få middage med
mediemogulerne? Ved de slet ikke, hvad der rører sig blandt deres læsere,
lyttere og seere? Hvis det er magtens politiske korrekthed, der styrer de-
res valg af stof, vil de på længere sigt fjerne sig fra folket og uddø. Det er
trods alt folket, der skal købe deres produkter. „Det var, hvad vi havde
valgt at bringe i dag“ - hvor blev den nordiske nyhed af?

Foreningen er gået aktivt ind i de muligheder, den nyeste informa-
tionsteknologi giver. En meget rost ny hjemmeside har set dagens lys.
Også internt i organisationen er vi begyndt at erstatte det gamle postvæ-
sen med e-post service. Snart vil vi bringe offentlige møder og konferen-
cer på web-TV via vores hjemmeside. Udviklingen går stærkt, somme ti-
der også for stærkt. Til de, der synes det sidste, kan vi love, at det vil vare
længe før den nye teknologi erstatter de gamle kommunikationskanaler,
der stadig skal være der som et supplement.

Stemningen i hele foreningen er god. Selvfølgelig er vi ikke alle enige
om alting. Vi skal fortsat diskutere udviklingen. Det er debatterne, der
giver inspirationen til det næste skridt. Men vi skal også i fremtiden be-
vare respekten for hinandens arbejde. Alle led i foreningen vil samme vej.
Mere nordisk aktivitet, større synlighed og flere medlemmer.

Samarbejdet og fremdriften har givet de ønskede resultater.
En stor tak til jer alle for indsatsen - vi glæder os til det fortsatte sam-

arbejde og de nye resultater.

August 2002

Peter Jon Larsen
generalsekretær



Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde 2001 blev afholdt lørdag den
15. september  på Århus Dag- og Aftenseminarium,
8200 Århus N. 

Indledningsvis bød borgmester Flemming Knudsen
repræsentantskabsmødet velkommen til Århus, og
mødet åbnedes derefter med fællessang.  

Herefter foretog repræsentantskabet uddelingen af
Foreningen NORDENs Hæderspris 2001. Prisen gik
til forfatteren Benny Andersen, der kvitterede for
modtagelsen.

Efter overrækkelsen gik man over til repræsentant-
skabsmødets dagsorden.

Forretningsudvalget foreslog rektor for Århus Dag-
og Aftenseminarium, Per Frimer Larsen, til dirigent.
Per Frimer Larsen blev valgt, og han konstaterede, at
mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Landsformand Knud Enggaard aflagde den
mundtlige beretning. Sidste år kunne vi med glæde
notere, at det nordiske samarbejde atter var i fokus i
den offentlige debat. Øresundsforbindelsen var just
indviet. Den skandinaviske triangel var til debat. En
lang række betydelige fusioner på nordisk niveau
havde set dagens lys. Der var virkelig gang i den i
Norden. Landsformanden lagde vægt på, at For-
eningen NORDEN skulle være glad for broen og tri-
angelprojektet, de indgåede aftaler mellem nordiske
erhvervsgiganter, som stadig holdt, og udviklede sig i
positiv retning – senest med FDBs samgang med
Norges og Sveriges kooperative kæder. Det positive
var, at disse stærke kræfter nu havde interesse i, at
skattelove, arbejdsmarkedsregler osv. blev reformeret.
Men den offentlige information og debat om de nor-
diske muligheder var i høj grad stoppet. Integratio-
nen, lovharmoniseringen og udnyttelsen af de mulig-
heder, der nu var skabt for et vitaliseret nordisk sam-
arbejde, var ikke taget op i tilstrækkelig grad.

Hvorfor havde regering og Folketing ikke arbejdet
videre med at forstærke de nordiske forbindelser til
gavn for befolkning og erhvervsliv? Vi havde også sidste
år foreslået en regeringskonference for at få sat turbo på
den nordiske lovharmonisering, den kom ikke. Det
kolossale potentiale, der lå i det nordiske samarbejde i
disse år, skulle udnyttes NU – ellers svigtede interessen,
og mulighederne ville ikke blive udnyttet. Befolkningen
ville ikke fortsat bruge tilbuddene i grænseregionerne,
hvis det at arbejde i ét land og bo i et andet ikke funge-
rede. Hvis borgerne stødte på bureaukratiske forhin-
dringer i dagligdagen, kunne man lige så godt lade være
med at ofre energi og kroner på forbindelserne. Så ville
den blive en negativ oplevelse i stedet for en positiv.

Landsformanden kom ind på det fleksibele arbejds-
marked, som mange talte om. Hvor ville man hen
med det, hvis man ikke sikrede folks mulighed for
mobilitet? Efter den faste forbindelse over Øresund,
havde mange udnyttet de nye muligheder ved enten
at bo eller arbejde hinsidan, trods problemer med to-
genes drift! Det blev for mange imidlertid en daglig
frustration, da reglerne - et trafikspring på 70 % trods
problemer med togdriften - ikke var blevet ændret.
Det havde jo ikke været meningen, tværtimod skulle
integrationen i Øresundsområdet have vist vejen for
alle de andre grænseregionale samarbejdsmuligheder i
Norden. Det kunne nås endnu, men der skulle hand-
les effektivt og med det samme fra lovgivernes side.
Foreningen NORDEN ønskede et nordisk samar-
bejde uden grænser, befolkningen ønskede det og er-
hvervslivet ønskede det. Folketinget, Rigsdagene,
Stortinget og Altinget måtte komme i gang. Tiden
var ikke til nationalt snæversyn, især ikke mellem bro-
derfolk.  Landsformanden appellerede til, at politi-
kerne tog det sidste skridt.

De nordiske statsministres sommermøde var nået
til enighed om, at de nordiske lande i højere grad end
tidligere skulle samarbejde om EU-politikken. Der-
med blev et krav, Foreningen NORDEN havde frem-
ført i mange år, opfyldt. Landsformanden nævnte le-
deren i Politiken i kølvandet på statsministrenes be-
slutning under overskriften „Nordisk illusion - Nor-
den har forskellige interesser i EU“.  Den var ikke
særlig overraskende, når man kendte bladets holdning
til, hvad der havde med EU at gøre. Hvad var mere
naturligt end at vælge det nordiske samarbejde som
udgangspunkt for en koordineret indsats. Det pegede
de nordiske statsministre også klogelig på. Folket
valgte Norden, men var delt i spørgsmålet om EU.
Toppolitikerne, folket og erhvervene valgte Norden,
men som en modsætning til EU. Norden skulle være
de nordiske landes naturlige udgangspunkt for et
pragmatisk og realpolitisk samarbejde i EU.

Landsformanden kom herefter ind på sin opgave
som formand for FNF, Foreningerne NORDENs
Forbund. Man havde drøftet politiske initiativer, bl.a.
mht. henvendelser til alle de nordiske regeringer eller
til Nordisk Ministerråd, som bl.a. i år var sket i sagen
om fælles regler for det såkaldte pillepas; gebyrer ved
pengeoverførsler mellem vore lande; debatten om
dobbelt statsborgerskabs udvikling, efter at Sverige fra
næste år tillod dette. Den nordiske retsenhed var her i
fare. Utallige var de emner, der var drøftet i FNF:
Teknologisk udvikling, ikke mindst informationssam-
fundet og nordisk spidsforskning; Nordboernes ret-
tigheder og muligheder for at leve, arbejde og studere

Landsforeningens organisation
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i et andet nordisk land; det indre marked i Norden –
også samarbejdet om at afskaffe grænsehindringer,
altså skatteregler, arbejdsmarkedslove osv.; samarbej-
det med nabolande og naboregioner; miljø og holdbar
udvikling. Disse emner supplerede hinanden og fulgte
hovedlinierne i vismandsrapporten. Nordisk Råd var
med i arbejdet.

Norden i Fokus og det nordiske informationsvin-
due på Frederiks Bastion var et markant nordisk ind-
slag. I årets løb havde vi fået mulighed for at udvide
aktivitetsrammen til også at omfatte Carls Bastion, så
vi i dag råder over to særdeles markante historiske
bygninger på Christianshavn. Alle aktivitetsområder,
nye som gamle, udviklede sig med hast. Også aktivi-
tetspuljen havde betydet et løft for de lokale aktivite-
ter, satsningen var specielt på fornyende aktiviteter
og/eller aktiviteter, der rettede sig mod nye målgrup-
per og potentielle nye medlemmer. Aktivitetspuljen
havde bestemt effekt, det viste sig ved aktiviteterne i
lokalafdelingerne. Landsformanden henviste til Nord
Nu, som i sit 3. nummer havde bragt, og fortsat ville
bringe, listen over aktiviteter, der blev gennemført lo-
kalt. En imponerende liste, som viste, at folkeligheden
selv i dagens Danmark trivedes i al sin mangfoldig-
hed.

Det var jo på det lokale plan, at foreningen skulle
stå sin prøve. De folkelige rødder var afgørende for, at
resten levede og trivedes. Han var helt sikker på, at
med det engagement, tillidsfolkene ydede i hverda-
gens lokale foreningsarbejde, kunne vi trygt se fremti-
den i møde. Selvfølgelig skulle vi løbende justere og
forny arbejdsmetoderne og det nordiske indhold. Det
syntes han også, vi havde vist, at vi var i stand til. Han
ville til sidst gerne gøre Einar Mar Gudmundssons
ord fra takketalen i Nordisk Råd, da han for nogle år
siden modtog litteraturprisen, til sine: „Norden er i
orden“.

Efter beretningen var der debat, og såvel den
skriftlige som mundtlige beretning blev godtaget.

Landsstyrelsen forslag til Handlingsplan 2002 blev
fremlagt af formanden for Organisationsudvalget,
Arne Nielsen. Efter en længere debat, der bl.a. drej-
ede sig om forslag til tilføjelser til handlingsplanfor-
slaget, blev forslagene sat til afstemning og vedtaget.
Der var 2 forslag til vedtagelse af udtalelser, nemlig 1)
Norden og den positive ligegyldighed og 2) De skan-
dinaviske sprog.

Udtalelserne blev med ændringer vedtaget.
Valg af landsformand for det følgende år: Knud

Enggaard blev genvalgt med akklamation.
Valg af landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende

år. Repræsentantskabet valgte følgende syv personer

for en periode på 2 år til Landsstyrelsen, nemlig:
Henrik Hagemann, Dorit Myltoft, Susanne Prip
Madsen, Preben Mørbak, Mogens Brock, Maria Øs-
tergaard Knudsen og Vibeke Bille Hansen samt et
medlem for en periode på 1 år: Per Kaalund.

Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lo-
kalafdelingsrepræsentant. Foreningens to kritiske re-
visorer, Bernhardt Tastesen og Mette Kofoed Bjørn-
sen, blev genvalgt.

Fastsættelse af næste års mødested og tid: Det blev
vedtaget, at næste års repræsentantskabsmøde skulle
afholdes lørdag den 14. september 2002 i hovedstads-
området.

Der var hilsener fra FNF og fra Foreningen NOR-
DEN i Norge.

Knud Enggaard takkede for valget og glædede sig
til i samarbejde med tillidsfolkene at gennemføre re-
præsentantskabets beslutninger.

Landsstyrelsesmøder

I 2001 blev der afholdt tre landsstyrelsesmøder:

Den 3. februar: Temadrøftelsen drejede sig om For-
eningen NORDENs skolearbejde, hvor det var vig-
tigt, at Skolenetværket skulle styrke samspillet
mellem det lokale og amtslige system og landsfor-
eningen. Landsformanden havde noteret, at der var
amter, hvor Skolenetværket ikke fungerede, hvilket
han fandt beklageligt. Der blev givet en historisk re-
degørelse for Skolenetværket. Til landsstyrelsen var
udsendt en revideret vejledning for Skolenetværkets
arbejde, som blev gennemgået. 

På mødet blev i øvrigt drøftet Tillidsmandsvejled-
ningen, opfølgning af sprogpolitisk indsats 2001, ud-
talelse om det færøske sprogs ret, medlemshverv-
ningskampagne 2001, herunder kontakt til erhvervsli-
vet, Internt Kursus 21.-22. april 2001, personalesitua-
tionen, økonomi, Norden i Fokus, Hallo Norden og
Frederiks Bastion. Endvidere blev drøftet FNF, her-
under direktørkollegiemøde, præsidiemøde, Norden i
Tiden og Verden, Norden-seminar 2001 for styrelses-
medlemmer samt endelig Nordisk Råds session 2001,
hvorfra der blev givet en rapportering.

Den 16. juni: Hovedtemaet var som sædvanlig på ju-
nimødet en grundig forberedelse af repræsentant-
skabsmødet, og de forskellige indstillinger til repræ-
sentantskabet blev færdiggjort.

Den 3. oktober: Landsstyrelsen indledte mødet med
at gratulere landsformanden med tildeling af en finsk
orden. En grundig evaluering af repræsentantskabs-
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mødet blev foretaget, ligesom mødet, traditionen tro,
foretog de nødvendige konstitueringer af forret-
ningsudvalg, nævn og udvalg. Desuden blev det be-
sluttet, at landsstyrelsen nedsætter et Sangbogsudvalg,
og at Informationsnævnet i øvrigt var i gang med
overvejelser om Nord Nu´s format. På mødet blev
desuden drøftet tillidsmandsvejledningen; Nordplus-
mini-pengene, som ikke var blevet opbrugt i de andre
nordiske lande; en bedre profilering af skolearbejdet;
indkommne forslag til valgprocedure af landsfor-
mand; en rapportering fra det fællesnordiske styrel-
sesseminar i Oslo; FNFs struktur og fremtidige sekre-
tariatssituation; åbenhed i det forberedende arbejde i
Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd samt foreningens
økonomi.

Forretningsudvalgsmøder 

I 2001 blev der afholdt i alt seks forretningsudvalgs-
møder, hhv. den 27. februar, 27. marts, 30. april, 15.
maj, 17. august og 9. november.

Den 27. februar: På mødet blev bl.a. drøftet æn-
dringerne på EDB-området, hvor der var ansat en ny
medarbejder på landskontoret samt personalesituatio-
nen i øvrigt; årsregnskabet 2000 – opfølgning; sprog-
politisk indsats jf. en opsummering af Sproggruppens
møde 3. februar og ansøgning til EU; Internt kursus –
opfølgning; Nordenseminar for styrelsesmedlemmer;
introduktion til landskontoret for nye landsstyrelses-
medlemmer; opfølgning af landsstyrelsens møde 3.
februar; Hallo Norden og Frederiks Bastion; Repræ-
sentantskabsmødet i Århus; Hæderspris; FNF og
medlemshvervningssituationen på foranledning af
Kerteminde lokalafdeling

Den 27. marts: På mødet blev bl.a. drøftet Aktivi-
tetsfonden; opfølgning af beslutningen om æresmed-
lemsskab; IT/EDB - et møde, der havde været af-
holdt på landskontoret for landsstyrelsens medlem-
mer; forberedelse af repræsentantskabsmøde 2001;
Handlingsplan 2001; Hæderspris; diverse valg af per-
soner, som kunne tilføre landsstyrelsen nye vinkler i
arbejdet, så som erhvervspersoner, nyhedsmedier/for-
midling, folkeoplysning og de politiske partier. Det
blev på mødet oplyst, at det var nødvendigt med en
styrkelse af indholdssiden - ikke mindst for at gøre
foreningen synlig for nye målgrupper, hvorfor dette
hang nøje sammen med medlemshvervningen. Ende-
lig accepterede Knud Enggaard at stille sig til rådig-
hed for en ny valgperiode.

Den 30. april: Mødet var et ordinært møde med
„normale“ dagsordenspunkter. Efter dette møde var
der møde med foreningens to kritiske revisorer fra kl.
14 til ca. kl. 16.

Den 15. maj: Mødet koncentrerede sig om forbere-
delse af repræsentantskabsmødet, herunder en kon-
klusion af, at de kritiske revisorer havde leveret en
„hjælp“ på mødet den 30. april via deres udtalelse.
Begge kritiske revisorer var villige til genvalg, hvilket
Forretningsudvalget derfor indstillede. Det blev op-
lyst, at Foreningen NORDEN som følge af den tidli-
gere talmæssige revisors pension havde fået ny revisor
og revisionsfirma (Deloitte & Touche). Indtrykket
var, at den nye revisor var meget kvalificeret. De for-
skellige indstillinger til repræsentantskabsmødet blev i
øvrigt vedtaget. Problemstillingen omkring kvanti-
tetsmålene for Nordjobb drøftedes kort. Også på
dette møde blev drøftet Hallo Norden, udviklingen
med Bastionerne og Norden i Fokus. Endvidere var
der med Forsvarsministeriet nu skrevet kontrakt om
overtagelse af Carls Bastion. Endelig drøftedes Akti-
vitetspuljen, som Organisationsudvalget havde ansvar
for at følge op på. Forretningsudvalget konkluderede
om dette, at Landsstyrelsen skulle have en mundtlig
redegørelse for puljens anvendelse og foreløbige prak-
sis, men at den endelige opgørelse først foretages ved
årsskiftet for herved at have et mere samlet grundlag.

Den 17. august: Også på dette møde koncentrerede
Forretningsudvalget sig om forberedelsen af repræ-
sentantskabsmødet generelt og om praksis angående
kandidater til valg til Landsstyrelsen. Man drøftede
det foreløbige arbejde omkring FNFs fremtidige se-
kretariat samt stillingen som FNFs generalsekretær,
herunder opslag og aflønning. Det var aftalt, at hvert
land udregnede de anslåede lønmæssige og drifts-
mæssige omkostninger ved at huse et sekretariat. En
placering i København var fortsat en mulighed. Til
drøftelse på mødet var også samarbejdsministrenes vi-
dere tiltag omkring fornyelse af det nordiske samar-
bejde. Forretningsudvalget vedtog, at man i rette tid
ønsker at deltage i debatten omkring det fremtidige
nordiske samarbejde. Der blev orienteret om Norden i
Fokus, fokusering på børne- og ungdomsarrangemen-
ter, sonderinger omkring hvem/hvad der skal ind på
Carls Bastion.

Den 9. november:Dette var det første møde for det
„nyvalgte“ forretningsudvalg. På mødet kom man ind
på FNFs styreseminar i Oslo - opfølgning; FNFs
præsidiemøde og direktørmøder i forbindelse med
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Nordisk Råds session; Aktivitetsfonden; Nordisk
Sommerlejr 2002; medlemsdatabasen; aktivitetstilbud
til lokalafdelingerne; introdag for landsstyrelsen(som
blev aflyst) og de forskellige projekter, som pga. tids-
nød kun blev sporadisk berørt; Nord Nu, Norden i
Fokus, Frederiks- og Carls Bastioner, foreningens
økonomi - hvortil landsformanden understregede, at
der nu var usikkerhed med hensyn til Finanslovstil-
skuddet på grund af det forestående valg, som ville
udsætte behandlingen af finansloven.

9

Amtskredsarbejdet er udviklet støt og roligt, så amts-
kredsene har fået flere og flere kompetencer.  Den
primære kompetence er fortsat at sikre samarbejdet
mellem lokalafdelingerne i amtskredsens område.
Amtskredsene har ansvaret for, at der er aktivitet i alle
lokalafdelinger, så vi kan tilbyde medlemmerne nor-
diske aktiviteter i deres lokalområde.  Amtskredsene
tager stilling til eventuelle sammenlægninger af lokal-
afdelinger og oprettelse af nye afdelinger, som derefter
bliver indstillet til Landsstyrelsens godkendelse.

Amtskredsene har fået styrket deres økonomi væ-
sentligt, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af
foreningens skolearbejde på lokalt og regionalt plan,
hvor amtskredsene har etableret regionale skolenet-
værk.  I flere tilfælde udgiver amtskredsene program-
mer for lokalafdelingernes virksomhed.  Amtskred-
sene har flere steder også fået etableret et godt samar-
bejde med amtskommunerne, som i visse tilfælde også
økonomisk støtter foreningens amtskredsarbejde.
Amtskredsene har deres eget vedtægtsgrundlag at ar-
bejde ud fra, de koordinerer regionens synspunkter
over for landsorganisationen og udgør et vigtigt bin-
deled mellem landsorganisation og lokalafdeling, bl.a.
gennem amtskredsens landsstyrelsesmedlem(mer).

Amtskredsarbejdet



Handlingsplan 2001

- Landsforeningen afsætter i budget 2001

50.000 kr. til en fond, der kan søges af lokal-

afdelingerne til aktiviteter. Aktiviteter der er forny-

ende og henvender sig til potentielt nye medlem-

mer, skal prioriteres højest.

- Landsforeningen iværksætter en hvervekam-

pagne.

Efter at landsforeningen gennem NORD NU i efter-
året offentliggjorde lokalafdelingernes programvirk-
somhed, er det blevet endnu mere tydeligt for enhver,
at lokalafdelingerne udfører det grundlæggende ar-
bejde i Foreningen NORDEN. Et utal af aktiviteter
tilbydes medlemmerne, og både traditionelle møder
og foredrag og også mere nyskabende aktiviteter
finder vej til lokalafdelingsprogrammerne. Den sidste
del er blevet styrket af Foreningen NORDENs Akti-
vitetspulje, hvor lokalafdelingerne kan søge økono-
misk tilskud til afholdelse af arrangementer, der er
fornyende og/eller appellerer til nye målgrupper med
henblik på udvidelse af Foreningen NORDENs med-
lemsskare.

Det lokale arbejde engagerer over tusinde tillids-
folk, der frivilligt gør et uvurderligt stykke arbejde for
at fastholde interessen for den nordiske sag og der-
med også Foreningen NORDEN lokalt.

En stor del af aktiviteterne handler også om at
styrke de nordiske venskabsbånd gennem venskabsby-
samarbejdet. Landsforeningen har i de seneste år gjort
en særlig indsats for at fremme nytænkningen i det
lokale arbejde med henblik på at tiltrække nye og
yngre målgrupper til foreningens arbejde.  Nye aktivi-
teter, nye rammer for aktiviteternes afholdelse, nye
måder at kommunikere budskaberne ud på (bl.a. ved
brug af den nye informationsteknologi) har vundet
indpas i mange lokalafdelinger.

Foreningen NORDENs nævn og udvalg nedsættes af
Landsstyrelsen, og fungerer som sagsforberedende in-
stanser for Landsstyrelsen. Disse udvalg er reguleret i
henhold til landsforeningens vedtægter § 11, stk. 6
hvori der står „Landsstyrelsen nedsætter udvalg efter
behov. Udvalgene vælger selv formænd.“ Udvalgene
kommer med indstillinger til Landsstyrelsen, men har
ingen selvstændig beslutningskompetence. I 2001
havde foreningen et Organisationsudvalg, et Informa-
tionsnævn, et Ungdomsudvekslingsudvalg, et Skole-
netværk og et Sangbogsudvalg.

Informationsnævnets arbejde er der redegjort for
under punktet „Informationsaktiviteter“. 

Ungdomsudvalgets arbejde er der redegjort for
under punktet „Udvekslingsafdelingen“. 

Skolenetværkets arbejde er refereret under punktet
„Skolesamarbejdet“.

Sangbogsudvalget blev først nedsat på det konstitu-
erende landsstyrelsesmøde den 3. oktober, hvor det
kom til at bestå af Søren Sørensen, Poul E. Frederik-
sen og Astrid Mortensen. Af naturlige årsager kom
udvalgets arbejde først i gang i år 2002.
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Lokalafdelingerne Foreningen NORDENs nævn og
udvalg



Handlingsplan 2001

- Organisationsudvalget planlægger og gennemfø-

rer internt kursus/politisk konference. 

- Der afholdes et møde for lokalafdelingsformæn-

dene.

Organisationsudvalgets medlemmer var Arne Ni-
elsen, formand, Susanne Prip Madsen, Helge Søren-
sen og Annika Wiwe. På det konstituerende landssty-
relsesmøde i oktober fik udvalget delvis ny sammen-
sætning, da udvalget fik 2 nye medlemmer, nemlig
Lars P. Christiansen og Vibeke Bille-Hansen.  Udvi-
delsen af udvalget skete primært, fordi udvalget af re-
præsentantskabsmødet havde fået i opdrag at se på
foreningens vedtægter, herunder vurdere spørgsmålet
om 1- eller 2-årige repræsentantskabsmøder.

Udvalget forberedte internt kursus, der blev afholdt
på flyvestationen Skaldstrup ved Roskilde den 21.-22.
april. Kurset blev særdeles vellykket, og var fuldtteg-
net med over 100 deltagere. I forbindelse med kurset
afholdes formandsmøder for Øst- og Vestdanmark.
Formandsmøderne var en ny institution i foreningen
efter vedtagelse på repræsentantskabsmødet i forbin-
delse med Handlingsplanen for 2001 Også formands-
møderne var vellykkede, og gav god baggrund for det
videre arbejde i landsforeningen.

Blandt de overordnede emner på udvalgets dagsor-
den har været den løbende opfølgning af Handlings-
planen for 2001, samt forberedelsen af Handlingspla-
nen 2002/03, ligesom udvalget som forudset har vur-
deret Foreningen NORDENs vedtægtsgrundlag, her-
under forslaget om 1- eller 2-årige repræsentant-
skabsmøder.
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Informationsaktiviteter
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Handlingsplan 2001

- Der skal i højere grad komme udtalelser fra For-

eningen om aktuelle nordiske spørgsmål.

- Opmærksomheden skærpes omkring nordisk 

information, herunder bør Landsforeningen opfor-

dre og inspirere Folketinget og regeringen til i høj-

ere grad at støtte satsningen på nordisk informa-

tion.

- Nord Nu udkommer 4 gange, heraf 1 nummer

som rejsekatalog.

- Hjemmesiden udvikles.

Nyhedsbrev til Foreningen NORDENs tillidsfolk 
I 2001 udkom det interne medlemsblad til lokalafde-
lingerne fire gange, i hhv. februar, april, oktober og
december. Bladet udsendes til Foreningen NOR-
DENs formænd, næstformænd, kasserere og sekretæ-
rer, samt til Forretningsudvalg, Landsstyrelse, repræ-
sentantskabsvalgte samarbejdende medlemmer, nævn
og udvalg, samt de andre NORDEN-foreninger.

Nyhedsbrevet indeholder nyhedsstof med almen
relevans for Foreningen NORDENs tillidsfolk, heri-
blandt informationer fra landskontoret og lokalafde-
lingerne, samt artikler fra dagspressen indenfor For-
eningen NORDENs interesseområde.

Informationsnævnet

Informationsnævnet holdt i beretningsperioden seks
møder, der fandt sted i hhv. januar, marts, april, maj,
august og oktober. Nævnets medlemmer var: Preben
Sørensen (formand), Bjarne Nigaard (til medio
marts), Hanne Mikkelsen, Thomas Suenson, Alex
Heick, og fra maj Karen Marie Kristensen, FNU, som
afløser for Bjarne Nigaard.

Nævnet har især beskæftiget sig med redaktionen
af Nord Nu og den tekniske og redaktionelle fornyelse
af Foreningen NORDENs hjemmeside, som i beret-
ningsåret trådte ind i den produktionsmæssige fase.

Nord Nu udkom med bl.a. „Rejs i Norden 2001“ i
januar (36 sider), incl. en række artikler fra forening-

ens medlemmer om deres bedste „hjerterejse“, 20
„tag-ud“ sider i oktober (oplag 18.000) med lokalaf-
delingernes programaktiviteter (ekstra oplag separat:
5.000), og i december med et særnummer om Island
(oplag 18.000) i samarbejde med Foreningen NOR-
DEN, Island, som fik et ekstraoplag på 5.000. Desu-
den udgav Nord Nu i december et fire-siders præsen-
tationsnummer om Foreningen NORDEN. Dermed
udkom Nord Nu undtagelsesvist fem gange i beret-
ningsåret.

Nævnet besluttede at bakke det nye hjemmeside-
princip op og at tilbyde at deltage i drøftelser om
principper og redaktion vedrørende hjemmesiden.

Nævnet har også fulgt produktionen af en ny hver-
vepjece (i flere oplag) samt et nyt design på nyheds-
brevenes forsider

Nævnet behandlede i sit martsmøde forslag til en
udtalelse om Nordisk TV-samarbejde på foranledning
af Nordisk Råds Danske Delegation, der anmodede
foreningen om at fremsætte synspunkter på og evt.
stille supplerende oplysninger til rådighed i forbin-
delse med behandlingen i Nordisk Råd af et med-
lemsforslag. Udtalelsen tilstilledes NRDD umiddel-
bart efter.

Diverse pressemeddelelser udsendtes til udvalgte
redaktioner i forbindelse med Skumringstid 2001-
projektet.
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Skolesamarbejdet

Handlingsplan 2001

- Landsforeningen vil arbejde for, at Nordplus-mini

fortsættes efter forsøgsperiodens afslutning på

et højere kvantitativt og kvalitativt ambitionsni-

veau.

- Samarbejde med Danmarks Radio/TV om

undervisningsprogrammer med nordisk islæt.

Nordplus-mini

Fra efteråret 1999 lykkedes det Foreningerne NOR-
DEN at overtage administrationen af pilotprojektet
Nordplus-mini, som er Nordisk Ministerråds stipen-
dieordning med henblik på at få flere skoleklasser på
udvekslingsrejser i det nordiske rum. Projektet var op-
rindeligt planlagt til at skulle række over 4 semestre,
men det ser i skrivende stund ud til at ville komme til
at løbe over 9 semestre, hvoraf det 4. og 5. semester
faldt i 2001. Foreningen NORDEN i Danmark har
også varetaget administrationen af midler reserveret
til Færøerne og Grønland, da disse to nordiske områ-
der ikke råder over personaleressourcer til formålet.

Formålet med projektet er:

- At gøre det muligt at besøge en anden nordisk
klasse

- At øge interessen for nordisk samarbejde
- At øge elevernes interesse for eget land og besøgs-

landet
- At øge den nordiske sprogforståelse

- At lære om undervisningen i et andet nordisk land
- At inspirere lærere og elever til at anvende andre 

undervisnings- og indlæringsmetoder

Der satses herudover principielt på privat indkvarte-
ring, både for at give mulighed for at opleve den dag-
lige tilværelse i en anden nordisk familie og for at be-
grænse omkostningerne.

I år 2001 har Foreningen NORDEN Danmark i
forårssemesteret fordelt ca. 350.000 kr. til danske
klasser og i efterårssemesteret ca. 400.000 kr., idet vi
ekstraordinært modtog 50.000 kr. af den svenske pulje
på grund af stor dansk ansøgermængde. 

Det er fremgået af den foretagne evaluering af de
første semestre og af skolenetværkets formand og sko-
lekonsulentens telefonsamtaler med de to svenske
evaluatorer, at der har været tilfredshed med vor ad-
ministrationsform.

Foreningen NORDEN ser frem til fortsat at få
mulighed for at administrere puljen, når ordningen
skal gøres permanent fra 1.1.2004.

Andre støttemuligheder

Fra Vestnordenpuljen er der i år 2001 fordelt 145.000
kr. til 10 skoleudvekslingsrejser, alle til Island, i alt ca.
200 elever, 5 gymnasieklasser og 5 folkeskoleklasser
kom i betragtning med hver mellem 10.000 og
20.000 kr. afhængig af budgetterne.

Af foreningens egne penge blev fordelt 80.000 kr. til
i alt ni femteklasser og fire gymnasieklasser, som ikke
havde mulighed for at blive imødekommet med Nord-
plus-mini-midler. I alt kom ca. 280 elever på udveks-
lingsrejse til Norge eller Sverige med denne støtte.
Endelig kom nogle elever på udvekslingsrejse til Færø-
erne med støtte fra Færø-puljen, og nogle danske læ-
rere kom på studiebesøg i et andet nordisk land med
rejsestøtte fra Nordisk Ministerråds Nordskol-pulje.

Land Ant. bevilliget klasser Ant. bevilliget elever Bevilliget beløb

Danmark 68 1422 790.800

Finland 30 647 493.300

Færørerne 6 141 178.000

Grønland 6 102 229.000

Island 21 522 883.359

Norge 39 991 541.658

Sverige 43 997 605.534

Åland 8 182 144.900

I alt 221 5004 3.866.551

Nordplus-mini bevillinger

i skoleåret 2001



Det har for formanden og skolekonsulenten været
travle dage omkring den 1. juli med behandling og
besvarelse af de mange ansøgninger om støtte til ud-
vekslingsrejser, inden skolerne lukkede for sommeren.
Samme situation opleves mellem 1. december og jule-
ferieperioden. Når Nordplus-mini projektet engang
bliver permanent, er det et stort ønske fra skoler og
administratorer, at ansøgningsdatoerne ændres til to
for skolerne mere bekvemme tidspunkter.

Skolenetværkets virksomhed

Foreningens centrale skolenetværk holdt i 2001 to
møder henholdsvis d. 27. januar på Den Nordiske
Lejrskole i Hillerød og d. 1. september på Frederiks
Bastion. På møderne var det væsentligste og mest
tidskrævende punkt erfaringsudvekslinger med efter-
følgende diskussion.

På januarmødet drøftedes og konkluderedes resul-
taterne af de evalueringsskemaer, der var udsendt til
netværksmedlemmerne og amtskredsene med henblik
på diskussion af foreningens skolearbejde på det fore-
stående møde i landsstyrelsen den 3. februar. På
landsstyrelsens møde blev resultatet af diskussionen,
at modellen med et netværk for skolearbejdet blev
gjort permanent.

Blandt de emner som netværket herudover har drøftet
er:
- Nordplus-mini projektet for 6. til 10. klasser 
- Evaluering af de nordiske sommerlejre i Hillerød 

og Finland 
- Punkter fra fællesnordisk skolesektormøde i marts

2001
- Principperne for den nordiske brevveksling 

mellem skoleklasser
- Principperne for fordeling af penge til nordiske 

udvekslingsrejser
- Forslag til foreningens handlingsplan
- Ny hvervepjece og forside til Nyhedsbrevet
- Undervisningsmaterialer og udlån heraf
- Hvervning af nye skolemedlemmer
- Revision af foreningens vejledning for skolenet-

værksarbejdet, centralt og lokalt
- Morgengry-arrangementer på skoler i tilknytning 

til Skumringstid

Det centrale skolenetværk bestod ved udgangen af år
2001 af følgende:

Bendt Thuesen, Ballerup (Formand)
Bente Vesløv, Bornholms amt
Lennart Johansson, Frederiksborg amt
Poul Lundsgaard, Fyns amt

Kirsten Gjaldbæk, Hovedstaden
Thomas Seeberg, Københavns amt
Henning Asp-Poulsen, Nordjyllands amt
Ribe amt: Vakant
Søren Nørgaard, Ringkøbing amt
Thorkel Hyllested, Roskilde amt
Folke Hansen, Storstrøms amt
Ann Møller, Sønderjyllands amt
Egon Munck-Andersen, Vejle amt
Annie Westphael Jensen, Vestsjællands amt
Ellen Andersen, Viborg amt
Gun Løvschall, Århus amt

Der er fortsat amtsbaserede skolenetværk i følgende 8
amtskredse: Frederiksborg, Fyn, København, Nordjyl-
land, Ringkøbing, Sønderjylland, Vestsjælland og Vi-
borg. I disse netværk afholdes et par årlige møder, eller
der holdes kontakt på anden måde. Disse lokale net-
værk er organiseret på forskellig vis efter amtskredsens
egen beslutning. I årets løb har der imidlertid været en
tendens til at vælge den model, at hver lokalafdeling
udpeger et medlem til det amtsbaserede netværk, som
af sin midte vælger en formand, som tillige deltager i
det centrale skolenetværks to årlige møder.

Skolevirksomhed i øvrigt

I beretningsperioden er der udsendt 4 Nyhedsbreve til
skolemedlemmerne med information om økonomisk
støtte til lærer- og klasseudvekslingsrejser, udlån og
køb af  bøger og andet undervisningsmateriale, an-
meldelse af  bøger til nordisk undervisning, økono-
miske støtteordninger fra de bilaterale fonde, tilbud
om at få en nordisk venskabsklasse, fællesnordiske
kurser og lejrskoler m.m. Det ene var et særnummer
udsendt via amtscentrene til samtlige folkeskoler og
dermed ligestillede med opfordring til at få en nor-
disk venskabsklasse, at tage på klasseudvekslingsrejse
og til at deltage i Skumringstid/Morgengry-arrange-
menterne.

Nye initiativer og forbedrede støttemuligheder har
bevirket, at foreningen har modtaget usædvanligt me-
get e-post og telefoniske henvendelser om støtte til
udvekslingsrejser, samt andre formål, der har krævet
rådgivning i en folkeoplysende eller undervisnings-
mæssig nordisk sammenhæng.

Der blev i beretningsperioden holdt et fællesnor-
disk skolesektormøde den 31. marts i Reykjavik, som
skolekonsulenten deltog i. Her drøftedes fortrinsvis
tilrettelæggelsen af Nordplus-mini projektet, ven-
skabsklasser, Nordisk Råds forestående 50-års jubi-
læum med fokus på skolerne, Skumringstid/Mor-
gengry og sommerens lejrskoler. Det er for øvrigt den
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svenske skolekonsulent, som er koordinator for For-
eningerne NORDENs  skolearbejde.

Skolekonsulenten har sammen med den svenske
skolekonsulent afholdt kursus om etablering af ven-
skabsklasser på Den Nordiske Lejrskole i Hillerød i
marts for 40 danske og svenske lærere.

I undervisningsåret 2000/2001 blev der etableret
ca. 130 kontakter mellem klasser på tværs af de nor-
diske landes grænser, fortrinsvis med svenske klasser.
Det er disse venskabskontakter, der senere danner den
kvalificerende baggrund for tildeling af støtte til klas-
seudvekslingsrejserne.

Til klasseudvekslingsrejser i 2001 modtog For-
eningen op mod 100 ansøgninger, hvoraf de aller-
fleste klasser, der opfyldte betingelserne for at få
støtte, opnåede en sådan. Til rejser til Sverige og Is-
land samarbejdes på udmærket vis med de bilaterale
fonde, således at flest mulige skoleelever får en kvali-
tativ nordisk oplevelse. Man kan ikke se bort fra, at
skoler, der opnår tilskud, bliver tilfredse skolemed-
lemmer – og at flere rejsemidler giver flere skolemed-
lemmer, selvom der ikke kan forlanges skolemedlem-
skab, når der tildeles midler hidhørende fra Nordisk
Ministeråd.

I beretningsåret har der i samarbejde med de store
folkeoplysningsforbund været planlagt og gennemført
to Kulturbro-arrangementer mellem Skåne og Sjæl-
land, i marts og august med henholdsvis 120 og 65
dansk/svenske deltagere, fortrinsvis lærere og adminis-
tatorer fra voksenundervisningen. Emnerne har kred-
set om samarbejde om arrangementer eller inspiration
til at arbejde med emner som demokrati og magt, nor-
diske velfærdsmodeller, benyttelse af den glemte
kundskabsbank og folkeoplysning i en internettid.

Foreningen NORDEN i Norge, har forestået en
fællesnordisk skrive- og tegnekonkurrence om nordisk
identitet blandt skoleelever, finansieret af Nordisk Mi-

nisterråd. Resultaterne er samlet i et lille hæfte, som
uddeles til interesserede skoler, og tegningerne i nette
rammer  i tre mindre kasser blev til en vandreudstil-
ling, som kan udlånes fra Landskontoret.

Skolekonsulenten deltog i foråret i generalforsam-
linger i Åkirkeby og Rønne, hvorefter det lykkedes at
få et bornholmsk skolenetværksmedlem. I oktober
medvirkede konsulenten ved kursus for lærere og sko-
lebibliotekarer på amtscentret på Bornholm.

Skolekonsulenten og især formanden har bistået
Nordisk Råd med råd og vejledning i anledning af
forberedelse af skolematerialer til udgivelse i Nordisk
Råds jubilæumsår i 2002.

Formanden og konsulenten forestod gruppediskus-
sionen ved Foreningens interne kursus i Tune den 21.
og 22. april.

Statistik over venskabs-

klasser i undervisningsåret

2001-02

Antal registrerede klasser 281

Danske 118

Svenske 81

Finske 38

Norske 28

Islandske 13

Færøske 2

Ålandske 1

Ikke-sammenførte klasser 65

Mangel på norske, svenske og (nogle) 

islandske klasser.



Bibliotekssamarbejdet
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Forud for biblioteksugen modtog de tilmeldte fol-
kebiblioteker, skolebiblioteker og lokalafdelinger, som
ønskede det, plakater og postkort om arrangementet.

Årets tema gav anledning til lokalt samarbejde med
repræsentanter for „Visens venner“, musikskoler, kor,
orkestre, lokale troubadurer og mange andre.

I alt var der tilmeldt 350 danske institutioner, heraf
184 danske folkebiblioteker. Af disse indsendte 86
evalueringsskema hvoraf fremgik, at der på disse
biblioteker deltog 4.326 voksne og 1.377 børn. 166
skolebiblioteker var tilmeldt, og foreningen modtog 
79 evalueringsskemaer med oplysninger om, at i alt
19.957 børn og lærere havde deltaget. Ved andre ar-
rangementer i ugens løb oplyste evalueringsskema-
erne, at der deltog 5.703 personer. Skøn falder uden-
for en årsberetnings rammer, men mere end 50.000
danskere var med til at synge nordisk. Foreningen
modtog med evalueringsskemaerne megen ros for ini-
tiativet og ønsker om at kunne være med igen i 2002.
Nogle folkebiblioteker nævnte, at der aldrig før havde
været så mange personer samtidigt på biblioteket, og
at det efterfølgende kunne mærkes på udlånet.

I Danmark var tilmeldt 350 biblioteker. Til sam-
menligning var der tilmeldt 219 i Finland og 107 i
Norge, 111 i Sverige og nogle få i Island, Grønland
og på Færøerne og Ålandsøerne. Der var i øvrigt også
deltagelse af grupper fra de tre baltiske lande og syd
for den danske grænse til Tyskland.

I årets løb blev der udgivet to Biblioteksnyheds-
breve, hvor hovedindholdet var forskellige informa-
tioner om Skumringstid og andet i Den Nordiske
Biblioteksuge.

Handlingsplan 2001

- Landsforeningen vil arbejde for fortsat gennem-

førelse af den nordiske biblioteksuge og forsøge

at få bedre økonomiske betingelser for at udvikle

biblioteksugen kvalitativt.

Den deltagermæssigt største begivenhed på det folke-
lige kulturelle nordiske plan i beretningsperioden var
ubetinget Den Nordiske Biblioteksuge, hvor der for
femte gang blev afholdt Skumringstid på de nordiske
biblioteker. For anden gang var der tilbud til børne-
og skolebiblioteker om at holde et særligt Morgen-
gry-arrangement.

Foreningen NORDEN samarbejdede med den
danske formand for PR-foreningen for nordiske
biblioteker Anne-Marie Marstrand, og modtog støtte
fra Nordisk Ministerråd/Nordbok. Målet var fortsat
at styrke kendskabet til den fællesnordiske kulturarv,
eksemplificeret ved nordisk litteratur samt fortælle-
og sangtraditioner.

I den fællesnordiske projektgruppe, der er nedsat til
at inspirere til Skumringstid, vælge forfattere og tek-
ster, udarbejde idékatalog, forestå udarbejdelse af pla-
kater, postkort og andet materiale og i øvrigt klare
den praktiske administration af tilmeldinger og evalu-
eringer blev der afholdt et møde på Frederiks Bastion
i januar 2001. På dette møde opfordrede repræsentan-
ten for Nordisk Ministerråd gruppen til tillige frem-
over - første gang i 2002, hvor Nordisk Råd fylder 50
år - at varetage markedsføringen af Nordisk Råds Lit-
teraturpris, Musikpris og Miljøpris. Denne opgave
har gruppen senere accepteret og viderebehandlet på
et møde på Åland i marts. Det er den finske repræ-
sentant for Foreningen NORDEN, der er projektko-
ordinator.

I 2001 valgte man til Skumringstid-arrangementet
overskriften „Ord og Toner i Norden“. Mandag den
12. november kl. 19 blev der opfordret til at slukke ly-
set og tænde stearinlys på biblioteker i hele Norden
og synge Carl Michael Bellmans „Fjäriln vingad syns
på Haga“, Benny Andersens „Svantes lykkelige dag“
og andre nordiske sange.

Til Morgengry-arrangementet på skoler og børne-
biblioteker  blev der inviteret til at synge: „Peberkage-
bagesangen“ fra Thorbjørn Egners bog „Dyrene i
Hakkebakkeskoven“ og supplere med oplæsning af
bogen eller andre sange.



17

Udvekslingsafdelingen

Handlingsplan 2001

- Landsforeningen vil i samarbejde med FNU ar-

bejde for, at Nordjobb-programmets kvalitet øges

igennem yderligere forankring i Foreningen NOR -

DENs lokalafdelinger.

- Landsforeningen vil sikre bedre rutiner, der kan

medvirke til at Nordjobb-programmet i højere grad

bliver rekrutteringsplatform for nye medlemmer til

FNU og Foreningen NORDEN.

- Landsforeningen vil sikre, at Nordpraktik-projek-

tets kvalitet øges gennem uddannelsestilbud, der

supplerer og understøtter praktikopholdet for de

unge. Det skal fortrinsvis ske i samarbejde med

uddannelsesinstitutioner, som udbyder undervis-

ning indenfor erhvervsøkonomi.

- Landsforeningen vil søge at forbedre Nord-

praktik-projektets folkelige aspekter gennem

yderligere forankring i Foreningen NORDENs lokal-

afdelinger.

- Landsforeningen vil deltage i Østjobb, som inde-

bærer, at danske unge kan deltage i et program i

de baltiske lande og Skt. Petersborg-regionen i

sommerperioden.

Nordjobb

Antallet af Nordjobbere blev prioriteret højt igen i
sæsonen 2001. Ansøgere der mødte op og havde bo-
lig, men ikke job, blev hjulpet til at finde et job. Og
omvendt, folk der havde job, men ikke bolig, blev
hjulpet med at finde en bolig. Dertil kom jordbær-
plukningsjobbene, der afvikledes under særlige om-
stændigheder, som der på forhånd blev informeret
om. Proceduren var, at hvis man sagde nej tak til et
Nordjobb, røg man ud af køen. Denne klausul gjaldt
ikke for jordbærplukningsjob, som det har vist sig at
være sværere at besætte med Nordjobbere.

Lokal forankring

Desværre viser det sig fortsat vanskeligt at få Nord-
jobb bredt ud til flere lokalafdelinger. Der arbejdes på
at aktivere flere lokalafdelinger, ligesom der arbejdes
på at inddrage FNU mere aktivt i projektet. I alt fire
FNU-afdelinger har da også været inddraget i en eller
flere af Nordjobbs faser i sæsonen. I nogle områder er
det vanskeligt at skaffe arbejdspladser og i andre om-
råder er det vanskeligt at få Nordjobbere til at takke
ja. København er det helt store trækplaster.

Nordisk Ministerråd har i de senere år givet et til-
skud på ca. 2,6 mio. kr. til driften af Nordjobb samt
fritids- og kulturudgifter. Det har resulteret i en stram
økonomi for projektet, hvilket bl.a. medfører, at det er
svært at afsætte midler til et omfattende kultur- og
fritidsprogram.

En evaluering af Nordjobb gennemført af Nordisk
Ministerråd foreslog nogle ændringer i administratio-
nen af projektet, således at f.eks. registrering af ansø-
gere blev foretaget centralt.

På denne baggrund vedtog man i FNF-regi, at man
pr. 1. januar 2002 ville etablere et centralt Nordjobb-
kontor foreløbigt ved Foreningen NORDENs kontor
i Stockholm. Hensigten er, at kontoret skal etableres i
forbindelse med FNFs kommende sekretariat.

Ungdomsudvekslingsudvalget fortsætter arbejdet
med at  finde nye muligheder for at inddrage lokalaf-
delingerne og FNU mere aktivt i projektet.

Nordpraktik Danmark

Nordpraktik formidler praktikpladser i nordiske virk-
somheder til unge fra Estland, Letland, Litauen og
det nordvestlige Rusland. Formålet er blandt andet at
støtte overgangen til markedsøkonomi og udviklingen
af demokrati, ligestilling og menneskerettigheder i
Nordens nabolande mod øst. Derudover oplyser pro-
jektet om den nordiske tradition for samarbejde på
tværs af grænser og fungerer samtidig som løftestang
for kontakter  mellem de nordiske folk på den ene
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side af Østersøen og ungdommen fra de nye demo-
kratier på den anden. Kontakten mellem nordiske
virksomheder og baltisk/russiske virksomheder får
større og større betydning for projektet, da der i Nor-
den er en stigende interesse for, at et konkret samar-
bejde skal kunne føre til et kommercielt samarbejde.

Praktikanter 

Antallet af praktikanter i Danmark blev i 2001 21
plus 4 energipraktikanter. Energipraktikanterne er en
særlig Nordpraktik for energisektoren, som yder eks-
tra finansiering til disse praktikanter. Endelig arran-
gerede Nordpraktik i Danmark et 3-ugers praktikop-
hold/virksomhedsbesøg for 5 af Nordisk Ministerråds
energistipendiater.

Både praktikanter og deltagende værtsvirksomhe-
der har udtrykt stor tilfredshed med projektet i 2001.

Introduktionskurser, fritidsprogram og kontakt
med lokale NORDEN-aktive

Der har været afholdt to introduktionskurser i Dan-
mark, et i april og et i oktober. Begge programmer
blev delvist finansieret af Udenrigsministeriets De-
mokratifond, og var derfor relativt generelt anlagt.
Det vil sige besøg på politiske og kulturelle institutio-
ner, virksomhedsbesøg og en række sociale aktiviteter
med det overordnede mål at lære deltagerne noget om
demokrati og det danske  samfundssystem.

Udover introduktionskurserne har der været af -
holdt forskellige sociale aktiviteter, især besøg i pri-
vate hjem og kontakt til lokale Foreningen NOR-
DEN-afdelinger har været på programmet. Virksom-
hederne har også været gode til at tage sig af prakti-
kanterne i fritiden, f.eks. ved at tage dem med til
bowling, film, byture og forskellige former for sight-
seeing. 

Indkvartering

Under selve praktikopholdet bor alle deltagere i pri-
vate hjem på eget værelse. Dette giver dem  en unik
mulighed for at lære den danske kultur at kende, og
Nordpraktik får via værtsfamilierne mulighed for at
involvere lokalafdelingerne i projektet. 

Økonomi

Udover de fællesnordiske midler fra Nordisk Minis-
terråd har Demokratifonden bidraget med midler til
forårets og efterårets introduktionskursus. Undervis-
ningen på efterårets introduktionskursus blev vareta-
get af Søren Sørensen, medlem af forretningsudval-
get. Også en del af de danske virksomheder har bidra-
get med midler, når de modtager en praktikant.

Samarbejdspartnere

Også i 2001 har mange frivillige været involveret i
Nordpraktik-programmet. F.eks. er Foreningen
NORDENs lokalafdelinger blevet kontaktet, når
Landskontoret havde brug for at få hjælp til at finde
en værtsfamilie til en praktikant. Dette har været en
helt uvurderlig støtte og hjælp i arbejdet i 2001. Vi
håber, at det kan lade sig gøre at udvide og udvikle
denne kontakt til også at omfatte bl.a. fritidsaktivite-
ter og kontakt til pressen.

Ungdomsudvekslingsudvalget

Ungdomsudvekslingsudvalget bestod af følgende
medlemmer pr. 1. januar 2001:

Dorit Myltoft, formand
Bodil Kærhøg
Helle Gregersen
Asser Mortensen, FNU

Land/år 1997 1998 1999 2000 2001

Danmark 351 235 169 216 170

Finland 92 109 92 104 82

Færøerne 13 16 14 16 10

Grønland 8 15 7 1 11

Island 115 122 108 140 113

Norge 125 132 115 111 70

Sverige 144 173 124 181 249

Åland 20 22 24 22 38

I alt 868 815 653 791 743

Statistik over Nordjobb-arbejdspladser

fra 1997-2001
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Statistik over henholdsvis Nordpraktik (NP) 2001

og Energipraktik (EP) 2001

Land 2001-NP 2001-EP Ialt

Estland 1 0 1

Letland 10 0 10

Litauen 10 1 11

Rusland 0 3 3

I alt 21 4 25

Udvalget følger Nordjobb- og Nordpraktikprojek-
terne og orienteres om udviklingen.

Følgende  møder er blevet afholdt: 18. januar, 28.
februar, 16. maj.

På mødet d. 16. maj deltog Thomas Lindhardt,
som repræsentant for FNU, da Asser Mortensen øn-
skede at udtræde af udvalget. Karen Marie Kristen -
sen, FNU deltog som observatør. Bodil Kærhøg
havde også meddelt at hun ønskede at udtræde af ud-
valget efter flere års stor arbejdsindsats med Nordjobb
og udvalgsarbejde.

På internt kursus d. 21. april var der stor interesse
for udvalgets gruppearbejde om „Lokalafdelingerne
og de nordiske udvekslinger“.

Udvalget har i perioden haft speciel fokus på udvi-
klingsmuligheder for Nordjobb-projektet f.eks. på
handelsskolerne (praktikmuligheder via Nordjobb).

Endvidere har udvalget sammen med FNU set på
mulighederne for at  motivere flere unge danskere til
at søge Nordjobb.

Efter repræsentantskabsmødet i september 2001
havde udvalget følgende sammensætning:

Dorit Myltoft, formand
Helle Gregersen
Marie Østergaard Knudsen
Thomas Lindhardt, FNU
Karen Marie Kristensen, FNU (observatør)

Udvalget havde følgende møder inden årsskiftet: 9.
oktober og 3. december.

Udvalget fortsatte med at koncentrere sit arbejde
om de samme temaer, som man havde prioriteret
under de første møder i 2001. Derudover fulge udval-
get meget nøje planerne om centralisering af adminis-
trationen af Nordjobb i Stockholm. Udvalget mente,
at der var risiko for, at en sådan centralisering kunne

få negative konsekvenser for Nordjobbs kvalitet og
kvantitet.

Østjobb

Østjobb-projektet er stoppet indtil videre, da Nordisk
Ministerråd ikke længere havde mulighed for at fi-
nansiere det.



Handlingsplan 2001

- Landsforeningen udarbejder en samarbejdsaf-

tale med FNU, som sikrer den bedste udnyttelse

af  ressourcer og det bedste samarbejde såvel

på landsplan som lokalt.

- Landsforeningen udarbejder en aftale med FNU,

der skal sikre FNUs muligheder for at konsolidere

og gerne videreudvikle virksomheden samtidig

med afviklingen af FNUs gæld til landsfor-

eningen.

FNU kan se tilbage på et godt år 2001, der på trods af
lavt medlemstal har båret præg af optimisme, aktivitet
og engagement.  I det forgangne år er luftet visioner
og afprøvet nogle ideer, da FNU har kunnet se de
mange muligheder, FNU rummer, og haft vilje til at
udvide spillerummet.  Mange gode initiativer fra
Landsstyrelsen såvel som fra de enkelte lokalfor-
eninger er oplevet, og det har betydet nogle meget
populære ture, spændende arrangementer og bl.a. en
Nordjobb-sæson, der oplevede stor opbakning fra
særligt de københavnske FNU´ere.

FNU har haft en del rejseaktivitet bl.a. til Sverige,
Finland, Nordkap og Island, og havde i slutningen af
2001 også mulighed for at gøre sig mere bemærkede
på den nordiske politiske arena, da man i oktober ar-
rangerede Ungdommens Nordiske Råd.  Dette var en
ganske ny oplevelse for mange, men også utrolig
spændende, og både på fællesnordisk og på landsplan
fornemmes en stor interesse i, at FNU fortsat vil en-
gagere sig og gøre brug af sin indflydelse i dette fo-
rum.

Det har været utrolig positivt at opleve op-
bakningen ved etableringen af den nye lokalafdeling i
Nordjylland.  Med erfarne nordjyder ved roret er der
ingen tvivl om, at man vil se masser af aktivitet og et
stort engagement i det nordjyske.  Fra Landsstyrel-
sens side bakkes FNU op i den udstrækning, der er
behov for det, uanset om det gælder midler, inspira-
tion til arrangementer eller drift i almindelighed.
Velkommen om bord til FNU-Nordjylland!  At
kunne se et grundlag for at starte en ny lokalforening

op, er vitterligt et frisk pust i en forening, hvor man
ellers desværre har måttet opleve, at engagementet har
været dalende i nogle lokalforeninger.  Det er vigtigt,
at man ved fælles hjælp får disse afdelinger på fode
igen og får mobiliseret de medlemmer, der knytter sig
til.  Bl.a. har man kunnet opleve lidt træghed i et par
lokalafdelinger, bl.a. i Odense-afdelingen. Imidlertid
skulle der igen være vilje og menneskelige ressourcer
til at få en lokalforening, der samler hele Fyns amt, til
at køre. Også Helsingør har mødt lidt modvind, men
der er fortsat vilje til at kæmpe videre ved bl.a. at gøre
mere brug af det lokale potentiale.

Et af fokuspunkterne for 2002 vil være at få identi-
ficeret de problemer, der måtte være i lokalafdeling-
erne og få dem løst.  FNU, København er fortsat en
utrolig aktiv lokalforening og udover en række popu-
lære arrangementer og rejser har der også været over-
skud til at bistå Sverige i etableringen af en ny lokal-
afdeling i Malmö.  Der er grundlag for dels et rigtig
godt netværk og også et givtigt samarbejde.  At man
har fået de svenske FNUere tættere på, gør kommuni-
kationen og alliancen om muligt endnu bedre og for-
målet med FNU endnu tydeligere.

På fællesnordisk plan i FNU er oplevet en stadig
bedre kommunikation og informationsstrøm.  På
tværs af de nordiske styrelser har der været god kon-
takt, og der er blevet taget initiativer til i højere grad
at få konkretiseret formålet med vores fællesnordiske
organ FNUF.  Der arbejdes i FNUF bl.a. på, at man
hver især kan have observatører fra en anden nordisk
styrelse i landsstyrelserne, således at man i højere grad
kan drage fordel af erfaringer og indsigt fra de andre
lande.  I fremtiden vil det i højere grad blive forsøgt at
planlægge fællesnordiske arrangementer, som eksem-
pelvis UNR, Café Norden og ture som Saunaekspres-
sen og Nordkappekspeditionen.
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Venskabsbysamarbejdet fortsat
de kan registreres. Af de  275 danske kommuner har 
godt 200 en eller flere nordiske kontakter. 

Landskontoret har ikke erfaret om etablering af
amtsbaserede venskabsnetværk i foreningens regi, som
der tidligere har været røster fremme om på initiativ
fra Nordjyllands amtskreds.

Venskabsbysamarbejdet

Handlingsplan 2001

- Landsforeningen vil fortsætte sine aktiviteter

med Kommunernes Landsforening og kommu-

nerne om det nordiske venskabsbysamarbejde.

- Landsforeningen vil sikre, at der kommer en høj-

ere grad af idéudveksling om folkelige venskabs-

byaktiviteter, der kan inspirere venskabsbysamar-

bejdet i lokalafdelingerne.

- Amtskredse opfordres til at etablere amtskreds-

baserede venskabsbynetværk (arbejdsudvalg),

der kan hjælpe landsforeningen med udvikling af

venskabsbysamarbejdet og fungere som gensidig

inspirationskilde i det lokale venskabsbysamar-

bejde.

Det var i 1939 ideen om venskabssamarbejde mellem
byer eller rettere kommuner begyndte, og den bredte
sig. I dag indgår næsten 1000 nordiske kommuner i
en to-sidet, tre-sidet eller bredere nordisk venskabs-
kæde. Venskabssamarbejdet kommunerne imellem
opstod i nordisk regi, og det er fortsat i Norden, at
denne form for samarbejde er mest udbredt.

På venskabsby-konsulentmødet i september, i for-
bindelse med et større nordisk venskabsbytræf i Göte-
borg, blev den danske publikation med oversigt over
samtlige dansk/nordiske venskabsforbindelser præ-
senteret. Den noget vanskelige opgave kunne kun lø-
ses med god  hjælp og bistand fra foreningens lokalaf-
delinger. Den indledende tekst kom til at omfatte
venskabssamarbejdets historie, omfang, økonomi, for-
slag til fællesnordiske aktiviteter og de mulige økono-
miske støtteordninger.

I beretningsperioden har landskontoret ikke været
involveret i at knytte nye nordiske venskabsforbin-
delser, der har givet resultat.  Men når der knyttes nye
forbindelser via kommunerne, høres der herom gen-
nem lokalafdelinger eller nordiske kollegaer, således at

fortsætter næste spalte

Det Nordiske Gæstebud

Et nyt fællesnordisk initiativ opstod i årets løb. En
opfordring fra FNF til  lokalafdelinger og skolemed-
lemmer, der måtte ønske at deltage, om at tilbyde et
måltid med anvendelse af nordiske produkter til nor-
diske retter på Nordens dag i foråret 2002. Ved årets
udgang blev iværksat fremstilling af et lille leksikon
med madord på alle de nordiske sprog. Som en forlø-
ber for projektet deltog skolekonsulenten i et arrange-
ment i Skælskørkredsen om Nordisk Madkultur.
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Landslotteriet

Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. marts til 30.
april 2001. 

Landslotteriet blev gennemført på skrabelodder og
afløste dermed den traditionelle lodseddel med
trækningsliste i de landsdækkende aviser. I 2001 blev
solgt 65.589 lodsedler mod 68.999 året før.

Prisen pr. lod var ligesom de tidligere år 10 kr.,
hvoraf halvdelen gik til lokalafdelingerne. Landsfor-
eningen bærer alle omkostninger af sin halvdel til ge-
vinster, trykning, forsendelse mv. Hovedgevinsten må
ikke være kontanter, når det drejer sig om skrabelod-
der, hvorfor den tidligere hovedgevinst på 100.000 kr.
nu er i form af gavekort til FDB. I 2001 gik der bl.a. 2
rejsegavekort à 15.000 kr., et Husqvarna komfur samt
en lang række øvrige præmier.

Alle gevinstydere til landslotteriet takkes for deres
støtte til Foreningen NORDENs arbejde, ligesom vi
takker for den indsats, lokale sælgere yder.

Den fællesnordiske sommerlejr
i Hillerød

Handlingsplan 2001

- Landsforeningen afsætter i 2001 op til 25.000

kr. til børneaktiviteter i Foreningen NORDEN i

form af Den Nordiske Sommerlejr i Hillerød

Bestyrelsen for Den Nordiske Lejrskole består af re-
præsentanter for Foreningen NORDENs Hillerødaf-
deling, Frederiksborg amtskreds og Frederiksborg
amtsråd. Forstander er Johannes Schmidt Hansen.

Foreningen NORDENs landskontor har gennem
en lang årrække samarbejdet med lejrskolen om den
årlige nordiske sommerlejr, således også i ugen lige ef-
ter midsommer 2001.

I 2001 deltog i alt 54 skolebørn (i 1999 var det 72, i
2000 var det 64) i sommerlejren: 13 danske, 10 sven-
ske, 15 norske, 4 islandske og 12 finske. Der medvir-
kede 6 ledere: 2 danske, 1 svensk, 1 norsk, 1 islandsk
og 1 finsk.

De to danske ledere Bente Ellebye og Torben
Spange forestod lejren med besøg i Hillerød og på
Frederiksborg slot, udflugt til København med Tivoli-
besøg og havnerundfart, galla-cirkusforestilling, for-
skellige sportsaktiviteter, vandre- og badeture samt
udflugter. De deltagende  børn vendte således glade
hjem med et positivt syn på det nordiske fællesskab
og de sproglige muligheder.

Evaluering af de fællesnordiske lejrskoler i Dan-
mark (og Finland) har været sat på skolenetværkets
dagsorden i 2001, idet det ikke har været muligt at
samle tilstrækkeligt elevtal med deraf følgende øko-
nomisk underskud for foreningen. Det blev efterføl-
gende besluttet at uddelegere Foreningen NORDENs
årlige danske sommerlejr til Den Nordiske Lejrskole i
Hillerød fra og med 2002.
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Norden i Fokus i Danmark blev ved etableringen i
efteråret 2000 placeret i Frederiks Bastion på Christi-
anshavn. 

Ideen bag Norden i Fokus er at skabe et sted for
nordisk kunst, kultur og debat. Et samlingssted i de
nordiske hovedstæder, som på forskellig vis kan mani-
festere det nordiske samarbejde.

Den første periode efter etableringen af Norden i
Fokus har været præget af et meget omfattende akti-
vitetsniveau med i alt 30 større og mindre arrange-
menter og et samlet antal deltagere og besøgende på
mere end 5.000 personer.

Dette understreger også interessen og opmærksom-
heden omkring Norden i Fokus, som et nyt nordisk
kulturcenter med bred appel til en række forskellige
befolkningsgrupper.

Aktiviteterne har i 2001 omfattet en række kunst-
udstillinger: Ung kunst, Drivtømmer-udstilling, Linie
8, Venner i Norden og Danmark@world, hvor især
udstillingen om „Drivtømmerets rejse fra Sibirien
over Polarhavet til Grønland“ med Aka Høegh, 
Magnus Tómasson, Tróndur Patursson og Jens-Peter
Kellermann trak rigtig mange besøgende.

Derudover er gennemført en række kulturelle ar-
rangementer, koncerter, seminarer og konferencer om
blandt andet udviklingen af demokratiet, religiøse
mærkedage, sprogaften, jazz, Kalevala-arrangement,
Bellman-aften, jubilæumsarrangement for Øresunds-
broen, skumringsaften med bl.a. forfatteren Benny
Andersen og meget mere. 

Carls Bastion blev også afprøvet, idet danseren, ko-
reografen og instruktøren Eske Holm afviklede dan-
seforestillingen „Spion i kærlighedens hus“ , som fun-
gerede perfekt i det smukke krudthus.

Også en række Foreningen NORDEN lokalfor-
eninger har i årets løb besøgt Norden i Fokus, som er
en oplagt mulighed for en udflugt eller som mødested
for de lokale foreninger.

Frederiks Bastion

Foreningen NORDEN valgte som  nævnt at placere
sine aktiviteter på Frederiks Bastion.

Frederiks Bastion er oprindelig et af krudthusene i
den fæstningsring, som var placeret omkring Køben-
havn. Frederiks Bastion er bygget i år 1744 og var
indtil 1992 en del af det danske forsvars bygninger
beregnet til militært brug. I 1992 blev bygningen om-
dannet til kultur- og udstillingsbygning, og har fun-
geret som sådan frem til i dag.

Den fysiske placering har medført, at de nordiske
aktiviteter har fået en tydelig placering i et af Køben-
havns største vækstområder, såvel boligmæssigt, som

kulturelt og uddannelsesmæssigt. Med naboer som
Statens Teaterskole, Rytmisk Musikkonservatorium,
Arkitektskolen m.fl. vil Norden i Fokus også i fremti-
den have tæt forbindelse til en både kreativ og enga-
geret ungdom.

I de senere år er sket en ændring i strukturen af
kultur- og kunstudviklingen i København. Hvor der
tidligere var en meget tæt koncentration omkring by-
ens centrum går udviklingen i disse år mod en større
grad af udflytning og etablering af nye faciliteter i
Københavns omegn og udkantsområder.

Med etableringen af Ørestaden vil denne udvikling
blive yderligere manifesteret. Også bygningen af Op-
erahuset på Holmens område gør, at Norden i Fokus
vil komme betydeligt mere i centrum med en place-
ring der, hvor den største vækst i København sker.

Sammenhængen mellem et stort nybyggeri og en
række historiske bygninger, hvoraf både Frederiks og
Carls Bastioner er de eneste af sin art i dette område,
vil også medvirke til en øget offentlig opmærksomhed
omkring Norden i Fokus-aktiviteterne.

Disse vil endvidere blive udvidet, idet Foreningen
NORDEN, som nævnt, også har overtaget driften af
Carls Bastion, en bastion fra 1690, som er placeret få
hundrede meter fra Frederiks Bastion.

Samtidig vil adgangsforholdene blive væsentligt
forbedret, idet Københavns Borgerrepræsentation har
afsat ca. 17. mill. kr. til en totalrenovering af Refshale-
vej, som Frederiks- og Carls Bastioner er beliggende
på. En sådan renovering vil ændre hele områdets ka-
rakter, og også medvirke til et forøget besøgstal til de
forskellige Norden i Fokus-aktiviteter. Arbejdet med
at renovere Refshalevej gennemføres efter planen i lø-
bet af 2002.

Faciliteterne på Frederiks Bastion er blevet forbe-
dret med en mindre tilbygning med nye toiletfacilite-
ter.

Norden i Fokus har gjort en forskel

Vi har på en række områder igangsat debat og skabt
interesse for nordiske spørgsmål, nordisk kunst og
pirret københavnernes nysgerrighed.

Placeringen af Norden i Fokus på Frederiks Bas-
tion har været en succes. Dette er ikke alene doku-
menteret af besøgstallene til arrangementer og udstil-
linger, men også i kraft af den opmærksomhed der er
kommet. Med udvidelsen til endnu et samlingssted,
Carls Bastion, vil dette blive yderligere understreget.

Norden i Fokus



Nordisk Informationspunkt i Sønderjylland blev op-
rettet i juni 1997. Informationspunktet har til opgave
at synliggøre nordisk identitet og kultur i grænselan-
det.  Dette sker bl.a. gennem foredrag, seminarer, stu-
diekredse og rejser. Informationspunktet formidler
også nordisk skolesamarbejde, job og stipendier til
unge. Daglig leder er Anette Jensen.

I 2001 har der været en lang række nordiske aktivi-
teter med udgangspunkt i Det Nordiske Informa-
tionspunkt. Der har været arbejdet med at skaffe fi-
nansiering, ligesom man fællesnordisk har arbejdet på
at få Det Nordiske Informationspunkt ligestillet med
de øvrige regionale informationskontorer i Norden,
både indholdsmæssigt og finansieringsmæssigt. I be-
styrelsen for Informationspunktet sidder også repræ-
sentanter fra Foreningen NORDEN.
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Hallo Norden Nordisk informationspunkt i
Sønderjylland

Den nordiske informationstjeneste Hallo Norden er
en service for privatpersoner. Hallo Norden yder
hjælp og service til folk, som sidder fast i systemet,
når de bevæger sig mellem to eller flere nordiske
lande, fordi landenes regelsystemer ikke passer sam-
men.

Hallo Norden i Danmark blev åbnet den 8. maj
d.å. af tidligere minister for nordiske anliggender 
Marianne Jelved.

Der er etableret Hallo Norden kontorer i alle de
nordiske lande, og det er de nationale Foreningen
NORDEN organisationer, som er ansvarlige for de
enkelte tjenester, som er finansieret af Nordisk Minis-
terråd.

Siden åbningen i maj er der til de forskellige kon-
torer foreløbig kommet mere end 1000 spørgsmål
indenfor alle kategorier.

Skattespørgsmål er den mest dominerende gruppe
vi modtager, og det er tydeligt, at de ofte meget ind-
viklede regler volder folk besvær. Her forsøger Hallo
Norden at guide de pågældende videre til den rele-
vante myndighed, og følger så vidt det er muligt „sa-
gen til dørs“, hvilket betyder at spørgeren ofte vender
tilbage for supplerende hjælp.

I forbindelse med de mange spørgsmål har det vist
sig, at der er meget store forskelle på lovgivningen i
de forskellige nordiske lande, f.eks. vedrørende børne-
penge/børnetilskud, som man behandler vidt forskel-
ligt fra land til land, og vi har i en række tilfælde kun-
net konstatere, at på trods af, at der på en del områder
findes nordiske konventioner, fortolkes de ikke ens i
de lokale kommuner og regioner.

Herudover kommer spørgsmål om uddannelse, ud-
dannelsesstøtte, regler om indregistrering af biler, ar-
bejdsmarkedsspørgsmål, pensioner m.v.

Hallo Norden kan ikke løse spørgerens problemer,
men forsøger at hjælpe vedkommende videre til rele-
vante myndighed; dog sådan, at vi også selv indhenter
oplysninger hos ministerier, kommuner, institutioner
m.v., som arbejder med de pågældende spørgsmål.

Hallo Norden træffes på tlf. 7020 1093 eller info@hallonor-

den.dk



Handlingsplan 2001

- Landsforeningen inviterer til et årligt møde

mellem landsstyrelsen og de samarbejdende

medlemmer.

Foreningen NORDEN har i forbindelse med refor-
meringen af strukturen i 1998 lagt vægt på at intensi-
vere samarbejdet med foreningens samarbejdende
medlemmer.  Disse har nu fået samme formelle ret til
at involvere sig i udarbejdelsen af Foreningen NOR-
DENs Handlingsplan som de øvrige dele af for-
eningen, ligesom de har ret til at pege på kandidater
til valg til Landsstyrelsen på foreningens repræsen-
tantskabsmøde.

Nedenfor bringes en liste over Foreningen NOR-
DENs samarbejdende medlemmer og støttende med-
lemmer, som Foreningen NORDEN er stor tak skyl-
dig for de meget fornemme bidrag til NORDENs
virksomhed. (I fortegnelsen er ud for nogle i parentes
skrevet (R), hvilket betyder, at organisationen er re-
præsenteret i Foreningen NORDENs repræsentant-
skab).

Samarbejdende medlemmer.

Afholdsselskabernes Landsforbund (R), Amtsrådsfor-
eningen i Danmark (R), AOF Danmark (R), BUPL -
Forbundet for Pædagoger & Klubfolk, Danmarks So-
cialdemokratiske Ungdom, Danmarks Designskole,
Danmarks Biblioteksforening (R), Danmarks Lærer-
forening (R), Danmarks Teaterforeninger (R), Dansk
Funktionærforbund, Dansk Jernbaneforbund (R),
Dansk Kvindesamfund (R), Dansk Amatør Teater
Samvirke, Dansk El-Forbund, Dansk Frisør & Kos-
metiker Forbund, Dansk Husflidsselskab, Dansk
Komponistforening, Dansk Kulturturné, Dansk Me-
talarbejder Forbund, Ungdomsafdelingen, Dansk
Metalarbejder Forbund (R), Dansk Ungdoms Fælles-
råd  (R), Dansk Urmager & Optikerforbund, Danske
Entreprenører, Danske Skov- og Landskabsingeniø-
rer, Dansk-Finsk Forening, De Samvirkende Danske
Landboforeninger, Den Danske Præsteforening (R),
Den Danske Boghandler Medhjælperforening, Det
Danske Handelskammer (R), Det Etiske Råd, Det
Kooperative Fællesforbund i Danmark (R), DGI
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (R), DKIN-
NSH-IFHE (R), DSH De Samvirkende Hjem-
stavnsforeninger (R), FOF Folkeligt Oplysnings For-
bund (R), Finansforbundet (R), Finansraadet - Dan-
ske Pengeinstitutters Forening (R), Folkehøjskolernes

Forening i Danmark (R), Folkeuniversitetet (R), For-
bundet af Offentligt Ansatte, Forbundet Træ- Indus-
tri- Byg i Danmark (R), Foreningen af Mejeriledere
og Funktionærer (R), Foreningen af Venstreblade i
Danmark, Frit Oplysningsforbund FO (R), Handels-
og Kontorfunktionærernes Forbund, HORESTA,
Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiver-
forening (R), Håndværksrådet (R), K.P.A./B.P.F.,
KFUM& KFUK i Danmark, Kommunernes Lands-
forening (R), Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark
(R), Landbrugsraadet (R), Landsforbundet DUI,
LEG og VIRKE (R), Landsorganisationen i Dan-
mark LO (R), Liberalt Oplysningsforbund i Dan-
mark (R), Metal København, Mineraloliebranche
Foreningen, Nærings-& Nydelsesmiddelarbejderfor-
bundet (N.N.F.) (R), Rådet for Dansk Forsikring og
Pension (R), Samarbejdsforum for Danske Lytter- og
Seerorganisationer (R), Selskabet til fremme af le-
vende kultur i Skolen (R), Specialarbejderforbundet i
Danmark SID, Ungdomsafdelingen, Specialarbejder-
forbundet i Danmark SID (R), Tjenerforbundet i
Danmark, RBF, Tobaksindustrien (R).

Støttende medlemmer.

ALKA Forsikring A/S, Bates Ventil Sække Co. A/S,
Carlsberg Bryggerierne, Danske Bank, Forstædernes
Bank, Nordea, NKT Holding A/S, Tryg-Baltica For-
sikring.

25

Kontakt med andre organisationer



Arbejdet i Foreningerne NORDENs Forbund i 2001
har været præget af de ændringer, som har været for-
beredt af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på
baggrund af Ministerrådets rapport „Öppet för värl-
dens vindar“, Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds
forslag om „Ny nordisk dagsorden“ og Foreningerne
NORDENs eget bidrag til debatten om det nordiske
samarbejde „Norden i tiden og verden“.

I det finske formandsprogram for det nordiske
samarbejde i 2001 blev der sat fokus på nordboernes
rettigheder, og Forbundet og de andre foreninger
NORDEN har bidraget med praktiske erfaringer fra
projektet Hallo Norden om, hvordan borgerne ople-
ver de nordiske rettigheder. Desuden er Forbundet
kommet med indspil om klarere offentlighedsregler i
det nordiske samarbejde, krav om tættere samarbejde
mellem regeringerne om gennemførelsen af
Schengen-aftalens bestemmelser og krav om større
fokus på indvandrerne i det nordiske samarbejde i
Ministerrådets virksomhed.

Projektvirksomheden har i 2001 i lighed med tidli-
gere år været præget af videreførelsen af allerede
igangsatte projekter.  Dette gælder Nordjobb, Nord-
praktik, Nordskol, Nordplus-mini og det nordiske
biblioteksprojekt Skumringstimen.

Nordjobb-projektet har i arbejdsåret været evalue-
ret både af NORDEN-foreningerne selv og af Nor-
disk Ministerråd, og i forhandlingerne mellem For-
bundet og NMR er man kommet frem til en ny orga-
nisationsmodel for dette projekt, som afprøves i løbet
af 2002 med sigte på, at projektet i 2003 skal gen-
nemføres med et centralt Nordjobb-sekretariat.

Samarbejdet med PR-foreningen for nordiske
biblioteker om den nordiske biblioteksuge  „Skum-
ringstid“ er fortsat, og projektet blev gennemført for
femte gang med stor opslutning i Norden og i Balti-
kum.  Fortsat er dette det nordiske projekt, som sam-
ler flest deltagere på flest steder i Norden og i de tre
baltiske lande, og udgør nu en indarbejdet nordisk ak-
tivitet på de lokale biblioteker.

Forbundet har fortsat støttet Orkester Norden, som
har etableret sig som et eftertragtet symfoniorkester
på højt musikalsk niveau, og som yder repræsenta-
tionsopgaver også i lande udenfor Norden. I budget-
tet for 2001 markerede Nordisk Ministerråd dette ved
at forhøje støtten til orkesteret til 1,5 millioner dkk.,
ligesom man engagerede orkesteret til de kulturar-
rangementer, som Ministerrådet gennemførte i Eng-
land og Skotland.

Kurset i nordisk samarbejde samlede over 30 delta-
gere og er fortsat det eneste kursustilbud, som tager
det nordiske samarbejdes grundlag og arbejdsform op.

Virksomheden ved de nordiske informationskonto-
rer er fortsat blevet styrket, og kontakten til Nordisk
Råds og Nordisk Ministerråds informationsenheder
er systematiseret gennem de aftaler, kontorerne har
indgået med Rådet og Ministerrådet i løbet af ar-
bejdsåret. En tilsvarende aftale om informationsind-
satser er indgået med Nordisk Kulturfond.

Foreningerne NORDENs Ungdom (FNU) har
videreudviklet sit arbejde, og tilbyder nu attraktive
nordiske aktiviteter, som kan samle den nordiske ung-
dom. FNU markerer sig som en vigtig mødeplads for
den nordisk interesserede ungdom.

Foreningerne NORDEN har fortsat sit samarbejde
med NORDEN-foreningerne i Estland og Latvia
samt NORDEN-foreningen, som i 2000 blev dannet
i Koltushi kommune i nærheden af St. Petersburg.

Præsidiets medlemmer er lederne i de nationale
NORDEN-foreninger og en repræsentant for For-
eningerne NORDENs Ungdom (FNU). I 2001 har
sammensætningen været følgende:

Danmark: Knud Enggaard (formand)
Finland: Riitta Prusti (næstformand)
Færøerne: Hallstein Sigurdsson (til 24.05.01) og 

Birgir Kruse (fra 25.05.01)
Island: Sigurlín Sveinbjarnardóttir
Norge: Grete Øverlier
Sverige: Bengt Göransson
Åland: Hasse Svensson (næstformand) 
FNU: Simon Ollus (til 4.07.01) og Antton 

Rönnholm (fra 5.07.01)

Præsidiet har holdt 3 møder i løbet af året: Oslo den
1. april, i Göteborg den 27. juni, og i København den
28. oktober.  Præsidiet har behandlet i alt 45 sager.

Arbejdsudvalget har bestået af Knud Enggaard, 
Riitta Prusti og Hasse Svensson.

Direktørkollegiet består af direktørerne/generalsekre-
tærerne i de nationale NORDEN-foreninger og en
repræsentant for FNU. Det ledes af FNFs generalse-
kretær, og fungerer som sagsforberedelsesorgan for
præsidiet. Foruden generalsekretæren har kollegiet
haft følgende sammensætning i 2001:

Danmark: Peter Jon Larsen
Finland: Larserik Häggman
Island: Óinn Albertsson 
Færøerne: Hallstein Sigurdsson (til 30.04.01), Roi 

Arting (fra 2.05. til 30.09.01) og Høgni 

Foreningerne NORDENs forbund
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Djurhyuus (fra 1.10.01) 
Norge: Eva Jakobson Vaagland (til 14.10.01) og 

Berit Griebenow (fra 15.10.01)
Sverige: Anders Ljunggren
Åland: Folke Sjölund (til 28.02.01) og Åsa Juslin 

(fra 1.03.01) 
FNU: Simon Ollus (til 4.07.01) og Antton 

Rönnholm (fra 5.07.01) 

Direktørkollegiet har holdt 7 møder i løbet af året: i
Helsingfors 28. februar, i Oslo 2. april, i Göteborg 26.
juni, i København 22. august, i Riga 19. september
(fælles møde med Foreningerne NORDEN i Estland
og Latvia), i København 29. og 31. oktober og i Göte-
borg 13. november. Direktørerne har behandlet i alt
57 sager i 2001.

Skolegruppen har bestået af Edith Kjærsgaard, Dan-
mark, Arja Kuosma, Finland, Esther Sigurardóttir, 
Island, Iben Brinch-Jørgensen (til 31.08) og Eva J.
Vaagland (fra 15.10. til 31.12.), Norge, Birgitta 
Engman, Sverige og Åsa Juslin, Åland. 

Skolegruppen har haft et møde i Reykjavik den 30.
marts. 

Arbejdsgruppen for venskabskommunesam-
arbejdet har bestået af Edith Kjærsgaard, Danmark,
Martin Paulig, Finland, Esther Sigurardóttir, Island,
Solveig Ringnes Egner, Norge, Britta Nygård, Sve-
rige, Åsa Juslin, Åland.  

Arbejdsgruppen har holdt et møde i 2001, 26. sep-
tember i Göteborg.  Efter mødet deltog mødedelta-
gerne 27.-28. september i konferencen „Vänorter i
utveckling“ i Nödinge.

Sekretariatet for Foreningerne NORDENs Forbund
har været ledet af Terje Tveito, generalsekretær og
Antra Prane, administrationssekretær.
Kontoradresse er Akersgata 67, 2. etg, Oslo.

Projektkoordinatorer for Nordjobb har været Òinn
Albertsson, Island, for Nordpraktik, Klaus Elmo 
Petersen, Danmark, for Biblioteksprojektet, Anita
Löfgren og Leila Lukander, Finland, for Nordskol og
Nordplus-mini, Birgitta Engman, Sverige.
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Samarbejde med fonde

Foreningen NORDEN er repræsenteret i en række af
de bilaterale nordiske fonde, nemlig:

Kulturfonden for Danmark og Finland
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde

I Kulturfonden for Danmark og Finland er For-
eningen NORDEN repræsenteret ved Søren 
Sørensen. 

I Fondet for dansk-svensk Samarbejde og Fondet
for dansk-islandsk Samarbejde er Foreningen
NORDEN repræsenteret ved generalsekretær Peter
Jon Larsen.

Femte Maj-Fonden. Denne fond, hjemmehørende i
Göteborg, uddeler stipendier hvert andet år til unge
danske, som under kortere ophold i Sverige ønsker at
studere svensk kultur samt svensk samfunds- og næ-
ringsliv.

I fondsstyrelsen er Foreningen NORDEN repræ-
senteret ved generalsekretær Peter Jon Larsen med
Elisabeth Espedal, Hillerød som suppleant.
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Landskontoret

IT funktionen er i årets løb blevet gennemgribende
moderniseret:
- Der er etableret et nyt netværk, indkøbt ny server og
nye PC’ere samt anskaffet diverse software. Dette skal
sikre at foreningens medarbejdere har adgang til tids-
svarende IT, såsom internet, e-post osv.
- Endvidere er der indkøbt et nyt medlemsprogram.
Programmet indeholder en række tidssvarende funk-
tionaliteter, bl.a. kan der nu opkræves kontingent via
PBS.

Andet

Der er indkøbt nyt telefon-omstillingsanlæg.

IT

Landskontorets faste medarbejderstab bestod i
2001 af:

Akhanda, Kunstnerisk leder på Frederiks Bastion
Anne Sprogøe Petersen, Informationsmedarbejder på 
Hallo Norden
Bjarne Nigaard, Organisationskonsulent
Carsten Andersen, Administrationsleder på Frederiks-
og Carls Bastioner, samt ansvarlig for Norden i Fokus og
Hallo Norden
Edith Kjærsgaard, Skole- og bibliotekskonsulent
Kirsten Kruse Rønnow, IT-konsulent
Klaus Elmo Petersen, Udvekslingskonsulent, (Nordjobb
og Nordpraktik)
Maj-Britt Skovbro Hansen, Bogholder
Ole Oxholm, Redaktør (Nord Nu)
Peter Jon Larsen, Generalsekretær
Steffen Andersen, Projektassistent, PR og markedsføring

Militærnægtere og studentermedhjælpere:

Anders Kofoed-Wiuff, Forsendelsesopgaver
Boban Dimitrievski, Nordjobb og Bastionerne
Brian Erichsen, Nordjobb og Nordpraktik
Kenneth B.B. Jensen, Nordpraktik og Bastionerne
Krister Hansen, Nordjobb og Nordpraktik
Nanna Rosenfeldt, Sekretær for generalsekretæren



Landsforeningens organisation
i personer og tal
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Landsstyrelsen 2001

Forretningsudvalget

Landsformand  Knud Enggaard
Næstformand Arne Nielsen (Århus Amt) 

Landsstyrelsens øvrige medlemmer

(Vejle Amt) Ole Ballisager
(Sønderjyllands Amt) Inger-Marie A. Bennetzen
(Storstrøms Amt) Vibeke Bille-Hansen
(Ringkøbing Amt) Mogens Brock
(Fyns Amt) Lars Peter Christiansen
(Københavns Amt) Frank Dahlgaard
(Frederiksborg Amt) Elisabeth Espedal
(København/Frederiksberg) Henrik Hagemann
(København/Frederiksberg) Frants Hagen Hagensen
(København/Frederiksberg) Alex Heick
(Sønderjyllands Amt) Jens Peter Thestrup Jensen
(Roskilde Amt) Arne Jensen
(Fyns Amt) Inga Jørgensen
(Københavns Amt) Per Kaalund
(København/Frederiksberg) Marie Østergaard Knudsen
(København/Frederiksberg) Karen Marie Kristensen
(Frederiksborg Amt) Ragna Bak Madsen
(København/Frederiksberg) Susanne Prip Madsen
(Vestsjællands Amt) Astrid Mortensen
(Fyns Amt) Dorit Myltoft
(Århus Amt) Inge Vejby Møller
(Århus Amt) Preben Mørkbak
(Roskilde Amt) Margit Nielsen
(Ribe Amt) Jens Rahbek Pedersen
(Bornholms Amt) Poul A. Pedersen
(Vestsjællands Amt) Vagn Pedersen
(Viborg Amt) Erik Rasmussen
(Nordjyllands Amt) Axel Schade
(Københavns Amt) Christian Steffensen
(Fyns Amt) Kathrine Stensgaard
(Københavns Amt) Søren Sørensen
(Storstrøms Amt) Helge Sørensen
(Fyns Amt) Karl Tjørnfelt
(Ringkøbing Amt) Hans Chr. Wiwe

Landsdelsvalgte suppleanter (Amt)

(Nordjyllands Amt) Vagn Bech
(Sønderjyllands Amt) Peter M. Bramsen
(Københavns Amt) Hanne Ekstrand
(Frederiksborg Amt) Poul E. Frederiksen
(Storstrøms Amt) Folke Hansen
(Århus Amt) Eva Helmig
(Vejle Amt) Roar Hymøller
(Frederiksborg Amt) Lennart Johansson



30

(Århus Amt) Hans Jørgensen
(Bornholm) Erik Frigård Mogensen
(Ribe Amt) Aage W. Rieck
(Sønderjyllands Amt) Anna M. Sigurjónsdóttir
(Storstrøms Amt) Børge Stenstrup 
(Frederiksborg Amt) Henning Sørensen
(Vestsjællands Amt) Sigrid Sørensen
(København/Frederiksberg Preben Sørensen
(Fyns Amt) Erik H. Sørensen
(Københavns Amt) Bendt Thuesen
(Fyns Amt) Bøje Østerlund

Amtskredsformænd

I henhold til vedtægterne for Foreningen NORDENs amtskredse og København/Frede-
riksberg-kredsens § 3, stk. 1 afholdes kredsmøde/landsungdomsmøde hvert år
inden udgangen af maj. I 2001 bestod kredsene af følgende medlemmer:

Bornholms Amt Poul A. Pedersen, Rønne
Frederiksborgs Amt Elisabeth Espedal, Hillerød
Fyns Amt Karl Tjørnfelt, Langeskov
København/Frederiksberg Kreds Susanne Prip Madsen
Københavns Amt Hanne Ekstrand, Lyngby/Taarbæk
Nordjyllands Amt Axel Schade, Brønderslev
Ribe Amt Jens Rahbek Pedersen, Malt Herred
Ringkøbing Amt Hans Chr. Wiwe, Herning
Roskilde Amt Arne Jensen, Solrød  
Storstrøms Amt Helge Sørensen, Møn
Sønderjyllands Amt Inger-Marie A.Bennetzen, Gram
Vejle Amt Roar Hymøller, Vejle
Vestsjællands Amt Vagn Pedersen, Slagelse  
Viborg Amt Ellen Andersen, Kjellerup
Århus Amt Arne Nielsen, Århus

Lokalafdelingerne og deres formænd

0100 Allerød Lennart Johansson
0103 Assens Dan Johansson
0104 Aulum/Haderup Erling Habekost
0201 Ballerup Bendt Thuesen
0202 Birkerød Poul Frederiksen
0203 Bjerringbro Carl Henrik Frøsig
0204 Bogense Svend-Erik Errebo-Hansen
0206 Bramminge Vakant
0207 Brande Nancy Nielsen
0208 Broby Ib Hansen
0209 Brønderslev Axel Schade
0400 Dianalund Margit Andersen
0501 Ebeltoft Lissi Hougaard
0502 Esbjerg Aage W. Rieck
0503 Egvad Bent Dollerup
0600 Frederiksberg Chr. Lauritz-Jensen
0601 Fakse Anders Elverdam
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0604 Fredensborg/Humlebæk Søren Krag
0605 Fredericia Rigmor S. Berg
0606 Frederikshavn Karin A. Jensen
0607 Frederikssund Knud B. Christoffersen
0608 Frederiksværk/Hundested Hans Sørensen
0609 Frøs Herred Inger Marie Amland Bennetzen
0610 Fuglebjerg Vakant
0611 Fåborg Lisbeth Johansen
0613 Farsø Evald Saarup
0614 Fladså Eva Nordgaard
0700 Gentofte Arne P. Husfeldt
0702 Glamsbjerg Poul Riis Svendsen
0703 Glostrup Gurli Søby
0704 Grenå Per Gentsch
0705 Grindsted Jakob Kristiansen
0711 Gladsaxe Ruth Møllgaard Olsen
0712 Græsted/Gilleleje John Grove
0800 Hvidovre Bente Høegh
0801 Haderslev/Christiansfeld/Vojens Martin Trans
0802 Hadsten/Hinnerup Aase Winkler
0803 Hadsund Birthe Jørgensen
0804 Hammel Susanne Kaae
0805 Haslev Vakant
0806 Helsinge Anne Petersen
0807 Helsingør Anette V. Bredorf 
0808 Herlev Asger Løvskjold
0809 Herning                         Hans Chr. Wiwe
0810 Hillerød                       Elisabeth Espedal
0812 Hjørring                       Finn Nielsen
0813 Hobro                             Jørgen Damm
0815 Holstebro                   Lars Stampe
0816 Horsens                         Martin Vierø
0817 Hornsherred             Vakant (Administreres pt. af Hillerød)
0818 Hvalsø                           Oddlaug Gotfredsen
0819 Hvetbo Herred     Søren Mortensen
0820 Hørsholm                     Vakant (Administreres pt. af Hillerød)
0835 Hørning                         Elsabeth Høgh
1001 Ikast                                Jørgen Vingborg
1002 Jyderup                          Vakant
1101 Kalundborg      Vakant
1102 Kaløvig                         Karl Johan Christiansen
1103 Kastrup/Dragør      Terkel Spangsbo
1104 Kerteminde                 Karen Havelund Andersen
1105 Kjellerup                     Ellen Andersen
1106 Kolding                         Ole Ballisager (Ny)
1107 Korsør                           Arne Hønberg
1108 Køge                                Ole Nybjerg
1109 København                  Susanne Prip Madsen
1112 Karup J                           Jann Rasmussen
1200 Lyngby/Taarbæk    Hanne Ekstrand
1201 Langeland                  Sonja Fogsgaard
1203 Lemvig                           Vagn Baunsgaard
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1204 Løgstør                        Bent Grundtvig Sørensen
1205 Løve Herred               Aage Lindø
1214 Langeskov                  Grete Østergaard Hansen
1301 Malt Herred              Thora Klausen
1303 Maribo                           Henrik Søgaard
1304 Middelfart                 Vakant
1305 Midtfyn                         Tom Warren
1306 Møn/Bogø                      Helge Sørensen
1307 Morsø                              Martin Horsted
1401 Nakskov                        Ebba Hribar
1404 Nyborg                           Povl Lundsgaard
1405 Nykøbing F                   Ole Krarup
1407 Nykøbing/Trundholm            Per-Otto Grøsvik
1408 Nysted                           Børge Stenstrup
1409 Næstved                        Stig Andersen
1410 Nørre Rangstrup Herred       Peter M. Bramsen
1501 Odder                             Ruben Andersen
1502 Odense                           Birthe Heide-Ottosen
1503 Otterup                         Vakant
1601 Præstø                           Torben Dinesen
1801 Randers/Langå          Doris Mosegaard
1802 Ribe                                   Åge Schubert
1803 Ringkøbing                  Clavs Draiby
1804 Ringsted                        Kirsten Eschricht
1805 Roskilde                        Bent Bardtrum
1806 Rougsø Herred          Vakant
1807 Rødby                              J.K.O. Jacobsen
1808 Rødovre                        Jytte Nielsen
1809 Rønne                              Flemming Hansen
1810 Rønnede Hanne Holck
1900 Søllerød                       Ivan Vium
1901 Sakskøbing Ebbe Bressing
1902 Samsø Gunilla Pade
1903 Silkeborg Søren Andersen 
1904 Skagen Leif Rosenkjær Andersen
1905 Skanderborg og Ry Knud Ernst-Jensen
1906 Skælskør Astrid Mortensen
1907 Skive Martin Bach-Vilhelmsen
1908 Skjern Steen Holm Christensen
1909 Skærbæk Viggo Brodersen
1910 Slagelse Vagn Pedersen
1911 Sorø Britta Lambæk Nielsen
1912 Stevns Marianne Larsen
1913 Struer/Vinderup Birgit Østergård
1914 Stubbekøbing             Vakant
1916 Svendborg                   Kathrine Stensgaard
1917 Sydthy/Thyholm/Jegindø Ove Pedersen 
1918 Sydøstfyn                    Vakant
1919 Sydøstvendsyssel  Vakant
1920 Sæby                                 Niels-Ove Vestergaard
1921 Sønderborg/Gråsten           Jens Peter Thestrup Jensen
1922 Sydslesvig                  Kristian Karstoft
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1923 Svinninge                    Vakant
1924 Stenløse                     Poul Vendorf
1925 Solrød                       Arne Jensen
2002 Thisted                      Else Lund 
2003 Tølløse/Holbæk/Jernløse  Ole Bøggild Lyngbye    
2004 Tønder Bent Valeur
2005 Tørring                      Dorthe Duelund
2006 Tåstrup/Hedehusene           Svend Pedersen
2007 Trehøje                      Johannes Munck Jepsen
2013 Tommerup                     Leif Klausen
2201 Vallekilde Hørve Erik Worsøe
2202 Varde                        Kirsten Dahl Andersen
2203 Vejle                        Roar Hymøller
2204 Viborg                       Jytte Løvaa
2206 Vordingborg/Langebæk         Folke Hansen
2210 Vallø                        Preben Hansen
2701 Ærø                          Lars P. Christiansen
2801 Foreningen Norden i Brovst Kommune Inger Kjær
2802 Ølstykke                     Henning Sørensen
2901 Aabenraa                     Benthe Madsen
2902 Åkirkeby Erik Frigaard Mogensen
2903 Aalborg/Nørresundby          Karen Lis Hedegaard
2905 Århus                        Arne Nielsen
2906 Aars                         Peder Arthur Jensen
2907 Årup/Vissenbjerg             Frode Moestrup
2908 Årslev                       Niels Kronvald
2911 Ålestrup                     Kirsten Bollerup
3009 Storkøbenhavns Ungdom Brian Pape Mortensen
3502 Syd- og Sønderjyllands Ungdom (Uden Formand)
3807 Helsingør Ungdom Mette Holbech Koch Madsen
3809 Nordisterne/Herning Ungdom Vakant (Administreres af Århus Ungdom)
4502 Odense Ungdom                Peter Larsen
5905 Århus Ungdom Marie Kongskov 

Udarbejdet juni 2002
Landskontoret
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Medlemstal for Foreningen NORDEN
pr. 1. januar 2001

Frem- og Frem- og  

tilbagegang tilbagegang 

01.01.2001 01.01.2000 i tal i procent

KØBENHAVN/FREDERIKSBERG 706  (734)        -28 -3,8%

0600 FREDERIKSBERG 230 (244)
1109 KØBENHAVN 476    (490)

KØBENHAVNS AMT 1243 (1339)    -96 -7,2%

0201 BALLERUP 115 (116)
0700 GENTOFTE 229   (242)
0711 GLADSAXE 78 (84)
0703 GLOSTRUP 140 (159)
0808 HERLEV 58 (64)
0800 HVIDOVRE 75 (90)
1103 KASTRUP/DRAGØR 57 (57)
1200 LYNGBY/TAARBÆK 286 (294)
1808 RØDOVRE 50 (60)
1900 SØLLERØD 126 (140)
2006 TÅSTRUP/HEDEHUSENE 29 (33)

FREDERIKSBORG AMT 1634 (1663)      -29 -1,8%

0100 ALLERØD 227 (235)
0202 BIRKERØD 191 (186)
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 88 (81)
0607 FREDERIKSSUND 82 (82)
0608 FREDERIKSVÆRK 136 (140)
0712 GRÆSTED/GILLELEJE 58 (57)
0806 HELSINGE 55 (66)
0807 HELSINGØR 140 (140)
0810 HILLERØD 421 (418)
0817 HORNS HERRED 26 (34)
0820 HØRSHOLM 88 (100)
1924 STENLØSE 59 (63)
2802 ØLSTYKKE 63 (61)

ROSKILDE AMT 361 (357)  +4 +1,1%

0818 HVALSØ 45 (48)
1108 KØGE 88 (80)
1805 ROSKILDE 158 (161)
1925 SOLRØD 34 (37)
2210 VALLØ 36 (31)

VESTSJÆLLANDS AMT 1060 (1083)  -23 -2,1%

0400 DIANALUND 22 (21)
0610 FUGLEBJERG 2 (2)
0805 HASLEV 11 (11)
1002 JYDERUP 9 (7)
1101 KALUNDBORG 27 (29)
1107 KORSØR 75 (73)
1205 LØVE HERRED 40 (46)
1407 NYKØBING/TRUNDHOLM 49 (50) 
1804 RINGSTED 121 (104)
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1906 SKÆLSKØR 109 (116)
1910 SLAGELSE 262 (274)
1911 SORØ 89 (100)
1923 SVINNINGE 19 (22 )
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 129 (132)
2201 NORDEN, DRAGSHOLM 96 (96)

STORSTRØMS AMT                        1087 (1162) -75 -6,5%

0601 FAKSE 19 (23)
0614 FLADSÅ 52 (51)
1303 MARIBO 64 (70)
1306 MØN 163 (185)
1401 NAKSKOV                                  98 (104)
1405 NYKØBING F                             93 (100)
1408 NYSTED                                     67 (69)
1409 NÆSTVED                                  97 (99)
1601 PRÆSTØ                                    58 (60)
1807 RØDBY                                      57 (60)
1810 RØNNEDE                                  29 (22)
1901 SAKSKØBING                            59 (73)
1912 STEVNS                                      93 (92)
1914 STUBBEKØBING                        10 (9)
2206 VORDINGBORG                       128 (145)

BORNHOLMS AMT                          214 (215) -1 -0,5%

1809 RØNNE                                      135 (135)
2902 ÅKIRKEBY                                 79 (80)

FYNS AMT                                      1683 (1686) -3 -0,2%

0103 ASSENS                                      50 (51)
0204 BOGENSE                                 105 (91)
0208 BROBY                                      47 (51)
0611 FÅBORG                                  129 (145)
0702 GLAMSBJERG                           75 (69)
1104 KERTEMINDE                          205 (200) 
1201 LANGELAND                             34 (32)
1214 LANGESKOV                           118 (118)
1304 MIDDELFART                           56 (67)
1305 MIDTFYN                                  50 (51)
1404 NYBORG                                   74 (70)
1502 ODENSE                                   221 (227)
1503 OTTERUP                                   15 (19)
1916 SVENDBORG                            129 (130)
1918 SYDØSTFYN                                1 (2)
2013 TOMMERUP                               86 (88)
2701 ÆRØ                                        117 (105)
2908 ÅRSLEV                                     98 (93) 
2907 ÅRUP/VISSENBJERG                 73 (77)

SØNDERJYLLANDS AMT               1717 (1767)    -50 -2,8%

0609 FRØS HERRED                         179 (178)
0801 HADERSLEV                            137 (141)
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1410 NR. RANGSTRUP HERRED      143 (145)
1909 SKÆRBÆK                              155 (151)
1922 SYDSLESVIG                           527 (524)
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN        172 (185)
2004 TØNDER                                   140 (146)
2901 AABENRAA                              264 (297)

RIBE AMT                                          359 (373) -14 -3,8%

0206 BRAMMINGE                               8 (6 )
0502 ESBJERG                                    77 (82)
0705 GRINDSTED                               32 (34)
1301 MALT HERRED                         127 (139)
1802 RIBE                                           41 (38)
2202 VARDE                                        74 (74)

VEJLE AMT                                        435 (401)  +34 +8,5%

0605 FREDERICIA                             129 (120)
0816 HORSENS                                    69 (76)
1106 KOLDING                                  113 (115)
2005 TØRRING                                    22 (25)
2203 VEJLE                                        102 (65)

RINGKØBING AMT                            1134 (1183) -49 -4,2%

0104 AULUM/HADERUP                       30 (31)
0207 BRANDE                                     145 (152)
0503 EGVAD                                         51 (50)
0809 HERNING                                   293 (316)
0815 HOLSTEBRO                                83 (85)
1001 IKAST                                           66 (60)
1203 LEMVIG                                       101 (103)
1803 RINGKØBING                                71 (74)
1908 SKJERN                                         85 (89)
1913 STRUER                                       163 (168)
2007 TREHØJE                                      46 (55)

ÅRHUS AMT                                        1696 (1762)  -68 -3,9%

0501 EBELTOFT                                   155 (163)
0704 GRENÅ                                          69 (64)
0802 HADSTEN/HINNERUP                  133 (128)
0804 HAMMEL                                       48 (55)
0835 HØRNING                                      46 (51)
1102 KALØVIG                                    152 (155)
1501 ODDER                                         234 (238)
1801 RANDERS/LANGÅ                        138 (149)
1806 ROUGSØ HERRED                         17 (20)
1902 SAMSØ                                           87 (92)
1903 SILKEBORG                                 190 (189)
1905 SKANDERBORG                             98 (101)
2905 ÅRHUS                                          329 (357)

VIBORG AMT                                         911 (941)  -40 -4,3%

0203 BJERRINGBRO                               31 (34)
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1112 KARUP                                            98 (99)
1105 KJELLERUP                                    81 (85)
1307 MORSØ                                           39 (42)
1907 SKIVE                                            146 (148)
1917 SYDTHY                                          63 (66)
2002 THISTED                                        141 (161)
2204 VIBORG                                         267 (261)
2911 AALESTRUP                                    45 (45)

NORDJYLLANDS AMT                          1063 (1100) -37 -3,4%

0209 BRØNDERSLEV                              106 (108)
0613 FARSØ                                             67 (63)
0606 FREDERIKSHAVN                            78 (78)
0803 HADSUND                                         40 (37)
0812 HJØRRING                                      207 (225)
0813 HOBRO                                             96 (98)
0819 HVETBO HERRED                             24 (24)
1204 LØGSTØR                                         46 (46)
1904 SKAGEN                                            46 (48)
1919 SYDØSTVENDSYSSEL                       6 (6)
1920 SÆBY                                               36 (44)
2801 FORENINGEN NORDEN I HAN HERRED 104 (109)
2903 AALBORG/NØRRESUNDBY            185 (196)
2906 ÅRS  22 (18)

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET: 

MEDLEMMER I UDLANDET M.M.              40 (46)
STØTTEMEDLEMMER M.M.                      92 (94)

MEDLEMSTALLET FOR FORENINGEN NORDENS UNGDOM:

Afdeling 31.12.2001 31.12.2000

3009 STORKØBENHAVNS UNGDOM    279 (323)
3502 SYD- & SØNDERJYLLANDS UNGDOM 36 (31)
3807 HELSINGØR UNGDOM 35 (0) Ny afdeling
3809 NORDISTERNE, HERNING 40 (37)
4502 ODENSE UNGDOM 61 (63)
5905 ÅRHUS UNGDOM 220 (210)
I ALT  671 (664)

MEDLEMSTALLET FOR FORENINGEN NORDEN I ALT:

(EKSKLUSIV FORENINGEN NORDENS UNGDOMS MEDLEMMER)

01.01.2002 01.01.2001 

15.435 15.903

Afdelinger herunder 01.01.2002 01.01.2001

FOLKESKOLER                       631 (646)
ERHVERVSSKOLER                  23 (21)
UNGDOMS/EFTERSKOLER  56 (63)
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GYMNASIER  56 (62)
SEMINARIER            19 (18)
HØJSKOLER        22 (27)
BIBLIOTEKER           75 (74)
ANDRE SKOLER   1 (2)

MEDLEMSSTATISTIK FOR PERIODEN 01.01.2001–01.01.2002

I 2001 HAR FORENINGEN NORDEN HAFT EN MINDRE MEDLEMSTILGANG:

Tilgang Afgang

FORENINGEN NORDEN 1082 986
FORENINGEN NORDENS UNGDOM 342 380
SKOLER 82 55
BIBLIOTEKER 4   5
I ALT 1513 1426

NETTOTILGANG 87 MEDLEMMER
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