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Foreningen NORDEN havde - på trods af omstændighederne - et godt år 2002 

Omstændighederne var, at regeringen skar tilskuddene ned på bevillingerne til det folkelige ar-
bejde med 10%, hvilket også ramte vores forening. Når tilskuddene i forvejen lå på det laveste
niveau, sammenlignet med hvad vore søsterorganisationer modtager i de andre nordiske lande,
var det - og er det fortsat - svært at leve op til de forpligtelser, som såvel det folkelige bagland,
som de offentlige myndigheder stiller til os. Når nedskæringerne så samtidig rammer de pro-
jektstøttemidler, som vi modtager, bliver det ekstra svært. Efter de offentlige nedskæringer bli-
ver der endnu mere rift om de private fondsmidler, for alle søger kompensation for nedskærin-
gerne, så også her lukkes mulighederne. Det er en ond cirkel, som er meget svær at bryde.
Derfor sagde vi også gang på gang sidste år, at det blev endog meget svært at opfylde de øko-
nomiske mål, som vi havde sat i budgettet. Med store nedskæringer, som kan mærkes i hele
organisationen, og med nedlæggelse af stillinger på landskontoret, lykkedes det dog at holde
hovedet oven vande. De økonomiske måltal blev så godt som nået - men let var det ikke!

Det værste ved det er, at nedskæringsrunden ikke er slut endnu. Vi har ikke udsigt til en snarlig
bedring. Og det betyder, at organisationen kan se frem til endnu nogle år uden store nyudvik-
linger. I øjeblikket løber vi, der er tilbage på landskontoret, stærkt, for bare at nå at få gjort det,
der skal gøres. 

Når det alligevel blev et godt år, hænger det sammen med, at vi i trængte tider rykker lidt mere
sammen. Der er stor forståelse for situationen i hele organisationen. Tillidsfolkene rundt omkring
i landet bærer over med de fejl, vi i hastværket kommer til at begå. Vi ved godt, at hastværk er
lastværk, men hvad hjælper det, når vi har fået halveret medarbejderstaben på den folkelige
forenings område. Opbakningen og forståelsen fra lokalafdelinger og amtskredse er enorm -
tak for det! Landsledelsen med landsstyrelse og forretningsudvalg er konstruktive medhjælpere
i processen, og landsformanden løber tidligere ministerkolleger på dørene for at afbøde de vær-
ste katastrofer. Og medarbejderstaben på landskontoret giver et ekstra nap med, og selvom
man siger, at hestene bides, når krybben er tom, så gælder det ikke hos os. Solidariteten er
stor - uden den ville målene ikke blive nået. Men vi er meget tæt på, at liden tue kan vælte stort
læs. Lad os håbe, at tuen ikke kommer i vejen! 

Nu skal det ikke blive en ren elegi - for vi har så sandelig også resultater, vi kan prale af. Justits-
ministeren bad i begyndelsen af året Foreningen NORDEN om at overtage flagningen med de
nordiske flag ved 5 dansk-tyske grænseovergange. Efter Schengen-aftalen blev grænsestatio-
nerne mellem Schengen-landene jo nedlagt, og da det var politifolk på grænsestationerne, der
tidligere havde varetaget flagningen, stod Justitsministeren med et problem. Vi valgte så at gå i
dialog med hende og hendes ministerium om en løsning, og fra Valdemars Dag 2002 - hvem
kunne dog have lagt en bedre dato for dette projekt - stod Foreningen NORDEN for flagningen,
som byder nye folk på vej ind i Norden velkommen og vi andre velkommen hjem. Vores indsats
gav offentlige roser fra Justitsministeren og en positiv medieomtale, som resulterede i nye med-
lemmer.

Også vores skolearbejde er blevet væsentligt intensiveret i 2002. Aldrig nogensinde tidligere har
Foreningen NORDEN gjort så mange skoleelever glade med et tilskud til deres nordiske ud-
vekslingsbesøg, som vi gjorde i 2002. Tusinder af børn og unge kunne vi sende af sted på et
nordisk besøg, som vil sætte uudslettelige spor i deres erindring og give dem en positiv opfat-
telse af Norden - både det geografiske Norden og forhåbentlig også vores forening. Et intensivt
pædagogisk arbejde både forud for udvekslingen og efter dens gennemførelse samt et lødigt
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program for udvekslingsturen kan kun give gode minder. Det bekræfter de mange rapporter, vi
modtager bagefter fra klasserne da også. Vi ser ikke kun på kvantiteten men i høj grad også på
kvaliteten. Det kan ikke undgå at få positive følger for den sag, vi, som forening, arbejder med.
Men det er et langsigtet projekt, som skal vedligeholdes i de kommende år, for at resultatet kan
mærkes. Skoleudvekslingerne er med til at fastholde Norden som et samarbejde, der bæres af
den folkelige opbakning.

Også Norden i Fokus og aktiviteterne på vore to bastioner, Frederiks Bastion og Carls Bastion,
var i en særdeles god udvikling i 2002. Aldrig før har så mange mennesker deltaget i nordiske
arrangementer i København, som tilfældet var sidste år. Også her bliver der lagt vægt på kvali-
teten i både udstillinger, koncerter, teaterforestillinger og konferencer, og folk strømmer til. Vi har
også haft lejlighed til at vise vore to huse frem for lokalafdelinger fra hele landet, som lægger et
besøg på bastionerne ind i deres program. Og de besøg er vi meget glade for. Det har hele ti-
den ærgret os, at bevillingerne begrænser os til at have et nordisk informationsvindue i Køben-
havn. Desto mere glade er vi for, at hele landet alligevel kan få gavn af projektet. Også aktivite-
terne på Christianshavn har heldigvis inspireret lokalafdelingerne i programlægningen rundt om i
landet, og vi skal sammen blive endnu bedre til at udnytte den ressource, vi har opbygget i for-
bindelse med Norden i Fokus. I 2002 blev grunden lagt for et intensivt samarbejde med Køben-
havns Kommune om Øresundsmiljøskolen, som nu har sine fysiske rammer i Carls Bastion.
Også denne aktivitet er med til at fremtidssikre vores forening, og der vil komme meget mere
om Øresundsmiljøskolen i fremtiden. 

Hallo Norden er en servicetelefon for nordiske medborgere, som søger råd og vejledning i for-
bindelse med deres nordiske aktiviteter. Når man støder på problemer i forbindelse med kortere
eller længere flytninger over de nordiske landegrænser, kan man få hjælp på servicetelefonen.
Efter oprettelsen af Hallo Norden er der kommet meget mere fokus på at lette  nordiske med-
borgeres muligheder for kontakt over de nordiske landegrænser. Et helt centralt emne i vores
folkelige forening har nu igen vundet gehør i det officielle nordiske samarbejde. Medborgernes
Norden står i disse år højest på såvel Nordisk Ministerråds, som Nordisk Råds dagsordner. 

Så trods vore økonomiske amputeringer formår vi at have fokus på indholdet, så vi med rette
kan sige, at 2002 var et godt år. Men det var ikke på grund af, men på trods af! Det er en kamp
op ad bakke. Det har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi vore tillidsfolk rundt om i hele
landet endnu engang har vist sig opgaven voksen. Tillidsfolkenes daglige indsats for NORDENs
sag kan og skal ikke gøres op i penge, men regering og folketing burde værdsætte denne ind-
sats meget mere, end de gør. Vi løser opgaverne med meget få midler; opgaver, som Danmark
har forpligtet sig til at løse ved nordiske aftaler. Uden Foreningen NORDEN ville regeringen
skulle bruge mange flere ressourcer på at løse de  nordiske forpligtelser, den har påtaget sig.
Det synes vi godt, at den kunne påskønne engang imellem!

Endnu engang tak til alle de mange i Foreningen NORDEN, der har været med til at gøre en for-
skel. Også tak til de fonde, virksomheder og samarbejdende og støttende medlemmer, som
ufortrødent bakker os op. Her vises kernen i folkeligt arbejde - og hvorfor det er så vigtigt for
alle dele af vort samfund, at vi stadig har et aktivt og medlevende folkestyre i dagligdagen. Det
skal ingen snævertsynede få lov til at ødelægge. Vi vil ikke topstyres, vi forlanger at blive taget
med på råd. Og vi vil godt yde vores bidrag hver for sig til samfundets udvikling. Det har vi haft
det bedst med i 100 år, og sådan vil vi fortsat have det bedst. Det folkelige arbejde er ikke ble-
vet støvet fortid. Hvis vi forstår at tilpasse os  - og det mener vi i al beskedenhed, at vi gør i vo-
res forening - er folkeligt arbejde i allerhøjeste grad fremtiden.

Peter Jon Larsen  



MÅL

At støtte lokalforeningerne i rekruttering af nye 
medemmer.

At afholde internt kursus.

At indlede overvejelser omkring vedtægtsæn
dringer, herunder med henblik på eventuel gen-
nemførelse af repræsentantskabsmøder hvert 
andet år. Overvejelserne skal være tilendebragt i
god tid inden repræsentantskabsmødet 2002.

At organisationsudvalget med henblik på en 
forenkling laver en nærmere analyse af kontin-
gentfordelingsreglerne samt lokalafdelingernes 
finansieringsgrundlag, inklusive lokale folkeoply-
sende tilskud.

At skabe positiv synergi mellem aktiviteterne i 
foreningen og aktiviteterne i de løbende projek-
ter, herunder Nordjobb, Nordpraktik, Hallo Nor-
den og Norden i Fokus.

TILTAG

Landsforeningen afsætter i budget 2002
50.000 kr. til en fond, der kan søges af lokal-
afdelingerne til aktiviteter. Aktiviteter der er for-
nyende og henvender sig til potentielt nye 
medlemmer, skal prioriteres højest.

Landsforeningen koordinerer tiltag af betydning 
for hvervning af nye medlemmer.

Organisationsudvalget planlægger og gen-
nemfører internt kursus/politisk konference. 

Organisationsudvalget udarbejder med henblik 
på debat og efterfølgende politisk behandling 
på repræsentantskabsmødet 2002 udkast til 
nye vedtægter.

Organisationsudvalget udarbejder med henblik 
på debat og efterfølgende politisk behandling 
udkast til forenkling af kontingentfordelingen.

Landsforeningen melder ud omkring aktuelle 
muligheder og tilbud i forbindelse med projek-
terne.

LANDSFORENINGENS ORGANISATION

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag den 14. sep-
tember 2002 i Lyngby Kulturhus, Lyngby

Lyngbys borgmester Rolf Aagaard-Svendsen bød repræ-
sentantskabet, som jo er foreningens øverste myndig-
hed, velkommen til Lyngby-Taarbæk Kommune og for-
mand for Foreningen NORDENs lokalafdeling, Hanne
Ekstrand, bød også velkommen.

Repræsentantskabet overrakte herefter Foreningen
NORDENs hæderspris til COOP Norden AB, og landsfor-
manden Knud Enggaard begrundede valget. Hæderspri-
sen blev modtaget af bestyrelsesformand, fhv. kulturmi-
nister Ebbe Lundgaard, der kvitterede for modtagelsen.
Repræsentantskabet valgte fhv. borgmester Evan Jen-
sen til dirigent, og efter at formalia var blevet ridset op,
mødets beslutningsdygtighed konstateret og stemme-
tællere  valgt, aflagde landsformanden sin mundtlige be-
retning. Han hæftede sig specielt ved, at det i 2002, hvor
Nordisk Råd fylder 50 år, er værd at bemærke, at man
nu er vendt tilbage til de grundlæggende spørgsmål om

Nordboernes rettigheder. Efter 50 år med aftaler og kon-
ventioner er meget nået, men det viser sig, at der stadig
er en række forhindringer for borgernes frie bevægelig-
hed på områder som arbejde, skat, uddannelse, pen-
sionsret osv. Han mente, det var en vigtig sag for For-
eningen NORDEN at presse vore regeringer til at korri-
gere for de fundne fejl og mangler. Med administra-
tionsansvaret for servicetelefonen Hallo Norden, hvor
nordiske medborgere kan henvende sig, hvis de føler
systemet svigter, har Foreningerne NORDEN en unik mu-
lighed for at påvise, hvor de nordiske samarbejdssyste-
mer svigter den enkelte borger. I Danmark er proble-
merne trådt meget klarere frem, efter at Øresundsforbin-
delsen er åbnet. Den forventede hurtige integration er
ikke kommet. Nok er trafiktallene steget, navnlig for jern-
banen, men pendlerne rammes af håbløse skatteregler,
bilregistreringsregler, forskellige CPR-systemer m.v. Det
kraftigt forstærkede nordiske samarbejde inden for virk-
somhederne, og som vi netop hædrer i 2002 med udde-
lingen af den nordiske hæderspris til COOP Norden, kan
gøre en forskel. Virksomhederne møder problemerne
dagligt, deres personale møder problemerne, og opbyg-
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ningen af en nordisk virksomhedskultur bliver besværli-
gere. Måske regerin-gerne vil lytte til deres ønsker, så
den nordiske integration kan fortsætte.

Også sprogproblematikken blev vendt i landsformandens
indlæg. Han hæftede sig ved, at der i Norge, Sverige og
Finland er forberedelser i gang til at sikre sprogenes stil-
ling, først og fremmest over for engelsk, som trænger ind
i vor hverdag. Især på områder, som inden for de videre-
gående  uddannelser, i teknik og i moderne virksomhe-
der, ses det tydeligt. Vi hverken kan eller skal undgå, at
engelsk anvendes i en række sammenhænge, men vi
skal bevidstgøre befolkningen om, at anvende moders-
målet, hvor det dækker meningen. Også i Danmark går
der forlydender om, at kulturministeren har planer om en
sproglov. En ting er at værne om vore nationale sprog,
men vi må ikke glemme den nordiske sprogforståelse. I
folkeskolen og anden undervisning og i TV er det vigtigt
at styrke den nordiske sprogforståelse.

Venskabsbysamarbejdet, Norden i EU, TV-samarbejdet,
offentlighed i de nordiske beslutningsprocesser, bankge-
byrer ved overførsel af penge mellem de nordiske lande
var andre emner, som blev belyst i formandens mundt-
lige beretning. I debatten efter formandens beretning
blev følgende emner taget op: Medlemsfremgangen og
den forbedrede synlighed, manglende nordiske public
service kanaler på kabelnettet, flagningen ved grænsen,
de unges manglende nordiske sprogforståelse, den
spændende udvikling omkring Østersøen og samarbej-
det mellem NGO-erne i Østersøsamarbejdet, bekymring
over alderssammensætningen i foreningen, skuffelse
over at internt kursus blev aflyst pga. manglende tilslut-
ning, manglende kendskab til den nordiske geografi
blandt de unge, manglende egnede undervisningsmate-
rialer i norsk og svensk, en opfordring til at bruge de lo-
kale politikere i kampen for mere nordisk samarbejde,
efterlysning af bedre hvervematerialer. Den skriftlige og
mundtlige beretning blev godkendt af repræsentantska-
bet, som samtidig gav tilslutning til et brev om sprogpoli-
tikken, der skulle sendes til kulturministeren.

Repræsentantskabet godkendte også en ny Handlings-
plan for 2003/04, regnskabet for 2001, ligesom repræ-
sentantskabet vedtog nye kontingentsatser for 2003/04
efter gældende praksis, ligesom man vedtog uændret
kontingentfordeling. Foreningens organisationsudvalg
havde forberedt en vedtægtsjustering, som med enkelte
ændringer blev vedtaget. Endvidere blev landsstyrelsens
forslag til budget for det løbende år og de to følgende år

vedtaget, og der blev valgt stemmeberettigede blandt de
samarbejdende medlemmer for det følgende år. Knud
Enggaard blev genvalgt med akklamation, og repræsen-
tantskabet valgte nye landsstyrelsesmedlemmer og
valgte kritiske revisorer, ligesom repræsentantskabet
valgte at afholde repræsentantskabsmødet 2003 lørdag
den 13. september i Herning.

LANDSSTYRELSESMØDER
I 2002 blev der afholdt 3 landsstyrelsesmøder
Den 2. februar 2002 på Christiansborg havde landssty-
relsen en temadrøftelse om Nordboernes rettigheder,
hvor landsformanden Knud Enggaard lagde op til debat i
lyset af bl.a. Ole Norrbacks rapport til Nordisk Minister-
råd om samme emne. En række temaer blev belyst
inden for uddannelsesområdet, den nordiske sprogkon-
vention, retten til frit at søge arbejde og dobbeltbeskat-
ningsaftalerne. Også problemer med pensionsudbeta-
lingerne over grænserne, pengeoverførsler i Norden, den
forskellige ret til statsborgerskab og dobbelt statsborger-
skab, priserne på telefoni og flyrejser samt pillepas blev
nævnt. I landsstyrelsen blev nævnt, at eventuelle lokale
sager, hvor medborgere kom i klemme i det nordiske
system, burde tages op i medierne lokalt, vi burde også
tage kontakt til landsdækkende organisationer, der er
berørt af de punkter, hvor det nordiske samarbejde ikke
fungerer perfekt, problemerne med unges praktik i et an-
det nordisk land samt det manglende kendskab på myn-
dighedssiden om de nordiske aftaler. På landsstyrelses-
mødet drøftede man også udvalgsarbejdet, man valgte
at aflyse det planlagte interne kursus pga. for få tilmel-
dinger. Landsstyrelsen gennemgik også første udkast til
årsregnskab for 2001 og et oplæg fra generalsekretæren
om besparelser for den kommende budgetperiode, be-
sparelser, der skulle ses på baggrund af nedskæringen
af foreningens finanslovstilskud, hvor landsstyrelsen ved-
tog de foreslåede besparelser. Også foreningens projekt-
arbejde blev gennemgået samt FNF (Foreningerne NOR-
DENs Forbund), ligesom landsstyrelsen startede forbere-
delserne af det kommende repræsentantskabsmøde.

Den 15. juni 2002 på Christiansborg indledte landsforman-
den med at redegøre for optakten til at Foreningen NOR-
DEN havde påtaget sig forpligtelsen til at flage med de
nordiske flag ved 5 grænsestationer ved den dansk-
tyske grænse fra netop denne dag (Valdemarsdag!). En
aftale mellem Justitsministeren og Foreningen NORDEN
havde gjort det muligt at fastholde flagningen på trods af
Schengen-aftalen og nedlæggelsen af grænsestatio-
nerne, der ellers tidligere havde haft ansvaret for flag-
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ningen. Landsstyrelsen havde også en generel politisk
drøftelse, hvor landsformanden fortalte om udviklingen
med føromtalte Norrback-rapport. Også udviklingen i
bankgebyrsagen blev der redegjort for samt udviklingen
inden for den nordiske sprogforståelse og den fremtidige
mediepolitik. Også landslotteriet blev vendt, ligesom
landsstyrelsen gennemgik den kommenterede dagsor-
den for repræsentantskabsmødet i september, hvor
landsstyrelsen færdiggjorde sine indstillinger.

Den 2. oktober 2002 i Odense drøftede landsstyrelsen
principperne for lokalafdelingssammenlægninger, amts-
kredsenes rolle i den forbindelse og de økonomiske as-
pekter. Nordisk Råds 50-års jubilæum blev drøftet, og
generalsekretæren fremlagde en plan for fejringen i form
af, at Foreningen NORDEN planlægger en togturné med
temaet "På sporet af Norden - i 50 år", hvor DSB bliver
inddraget, og hvor en række lokale møder om det nor-
diske bliver holdt i ventesalene på lokale banegårde.
Medlemsrabatter, regionale Nordjobb-møder og for-
mandsmøderne blev drøftet. Landsstyrelsen foretog en
evaluering af det netop afholdte repræsentantskabs-
møde. Økonomi og forretningsorden for landsstyrelsen
blev drøftet, inden landsstyrelsen gik over til konstitue-
ringerne af næstformand, forretningsudvalg og nævn og
udvalg i foreningen.

FORRETNINGSUDVALGSMØDER
Forretningsudvalget har holdt 4 møder i 2002, alle på
landskontoret, nemlig den 22. januar, 2. april, 28. maj og
22. november. Endvidere var forretningsudvalgets med-
lemmer inviterede til mødet med de kritiske revisorer i
maj. 
Forretningsudvalget er et sagsforberedende organ, hvor
også de daglige udviklinger i organisationen drøftes. Af
sager til drøftelse i forretningsudvalget kan nævnes:  Ak-
tivitetsfonden, FNF-møder, Foreningens hjemmeside, ka-
bel-TV uden NRK 1, medlemsregistreringssystemet, rej-
serabatter, KODA/Gramex, søsterforeningernes blade,
FNU (Foreningen NORDENs Ungdom), 5. Maj Fonden i
Göteborg, personalesager, forberedelse af landsstyrel-
sesmøder, nye fordelingsprincipper for Dansk Folkeop-
lysnings Samråds tipsmidler, Øresundsmiljøskolen, forret-
ningsorden for forretningsudvalget, Nordens Folkelige
Akademi, Den nordiske samarbejdsministers redegørelse
til Folketinget.

ORGANISATIONSUDVALGET
Organisationsudvalget bestod i 2002 af følgende med-
lemmer: Arne Nielsen, formand og Lars P. Christiansen,

Vibeke Bille-Hansen, Susanne Prip Madsen, Helge Sø-
rensen og Søren Würtz, der alle blev genvalgt på lands-
styrelsens konstituerende møde i oktober. Udvalget har
holdt 4 møder i 2002, nemlig den 25. februar, 6. maj, 19.
juni og 22. oktober.

Udvalget gennemgik på sit første møde vedtægterne,
hvor rammerne for justeringer blev lagt, fremtidige interne
kurser efter aflysningen af det af udvalget forberedte in-
terne kursus, kontingentfordeling med oplæg til repræ-
sentantskabsmødet, den kommende handlingsplan, fæl-
lesnordisk medlemskort og rejserabatter, som udvalget
mente skulle samordnes på nordisk plan. 

På sit andet møde drøftede udvalget handlingsplansfor-
slaget igen med de justeringer og forslag, som udvalget
havde modtaget fra bl.a. foreningens øvrige nævn og ud-
valg.  Også vedtægterne blev gennemgået og de juste-
ringer, der var lagt op til, ligesom udvalget drøftede hvor-
vidt repræsentantskabsmøder skal holdes hvert eller
hvert andet år. På dette møde forberedte udvalget de
kommende formandsmøder, herunder dato og indhold.

På det tredje møde drøftede udvalget opfølgningen af
landsstyrelsens beslutninger om handlingsplan, kontin-
gentnotat, vedtægter og et eller toårige repræsentant-
skabsmøder. Udvalget drøftede også medlemslister og
medlemsservice, Nyhedsbrevet til Tillidsfolk, hjemmesi-
dens udbygning til tillidsfolk samt e-post service, for-
mandsmøderne, telefonbog med lokalafdelingsbesty-
relser, amtskreds- og landsforeningstillidsfolk. Vejled-
ningen for Tillidsfolk blev også drøftet, og da den nu lå
elektronisk på nettet, var man enige om løbende revision,
så netversionen altid var opdateret og klar til udskrift.

På det fjerde møde evaluerede organisationsudvalget
formandsmøder og repræsentantskabsmøde, ligesom
man fastlagde tidsplanen for 2003-formandsmøderne.
Handlingsplanen 2003/04 blev gennemgået for opfølg-
ninger og justeringer på det kommende repræsentant-
skabsmøde, ligesom man drøftede det kommende in-
terne kursus, der skal afholdes i november 2003. Og til-
lidsmandsvejledningen og Nyhedsbrevet til Tillidsfolk blev
berørt, ligesom rejserabatter og medlemskort.

SANGBOGSUDVALGET
Landsstyrelsen nedsatte i oktober 2001 et sangbogsud-
valg, der i 2002 har arbejdet med at definere grundlaget
for udgivelse af en nutidig folkelig nordisk sangbog. Ud-
valget bestod i 2002 af Poul E. Frederiksen, Astrid Mor-



9

tensen og Søren Sørensen. Udvalget fik til opgave dels
at fremkomme med et forslag til form, omfang og indhold
af en Nordensangbog, dels at skaffe ekstern finansiering
til redaktion, frikøb af tekster og kompositioner samt pro-
duktion af bogen.

Udvalget har holdt en række møder, hvor praktiske og
indholdsmæssige forhold har været på dagsordenen.
Udvalget udsendte et spørgeskema til foreningens med-
lemmer, og søgte derigennem at fremskaffe det bredest
mulige grundlag for at foretage den endelige sortering af
den store mængde af sange, salmer og viser.

Sangbogsudvalget har foreslået, at sangbogen indehol-
der et antal sange på dansk, norsk og svensk. 
Finske, færøske, grønlandske og islandske sange skrives
på originalsproget, men parallelt oversat til henholdsvis
dansk, norsk eller svensk. Sangene ordnes efter ind-
holdsmæssige kriterier, der dækker: Det sproglige fælles-
skab, Norden, herunder nationalsange - og sange om
enkelte regioner, det historiske fællesskab, folkelivet, na-
turen, årets og dagens gang samt et lille udvalg af bord-,
selskabs- og skålsange.

Udvalget har allerede gennemgået op mod 200 sange,
som kan indgå i Nordensangbogen. 
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AMTSKREDSENE

Amtskredsene er bindeleddet mellem de lokale afde-
linger og landsforeningen. De skal være debatforum for
landsforeningens aktiviteter, og de amtskredsvalgte
landsstyrelsesmedlemmer skal tage sager med fra lokal-
afdelingerne til landsstyrelsesmøderne og forklare lands-
foreningens beslutninger for de lokale tillidsfolk. Derud-
over skal de lokale aktiviteter styrkes amtsvis, og amts-
kredsene har pligt til at følge de lokale afdelinger i områ-
det og bakke op, hvis der er problemer. Amtskredsarbej-
det udvikler sig, men desværre ikke altid i fremadgående
retning. De fleste amtskredse lever dog op til forvent-
ningerne, men flere er ved at miste gnisten.

Amtskredsene har fået styrket deres økonomi væsentligt
gennem de senere år. Skolearbejdet i de lokale skolenet-
værk var et væsentligt element i styrkelsen af amtskred-
senes økonomi. 7 kr. pr. medlem i amtskredsen tilfalder
amtskassen fra landsforeningen.

Tidligere holdt amtskredsene værkstedskurser - det har
vi ikke set så meget til de senere år. Værkstedskurserne
skulle være "mini interne kurser", hvor tillidsfolk, nye som
gamle, kunne udveksle erfaringer og få indlæg udefra,
f.eks. fra en medarbejder fra landskontoret. Det skulle
være et praktisk kursus, hvor man fik vendt ansvarlighe-
den i en lokal bestyrelse med ligesindede for ad denne
vej at finde praktiske løsninger og få inspiration til det
daglige arbejde.

Og ikke mindst vigtigt skulle amtskredsene være det
sted, hvor man samlede landsdelens krav til landsfor-
eningen. Det er ikke mange indlæg (forslag til politiske
vedtagelser, forslag til nyvalg, forslag til handlingsplanaf-
snit mm.), der kommer til repræsentantskabsmødet fra
amtskredsene. Det kan selvfølgelig grunde sig i, at man
er tilfreds med situationen, og det er da kun godt, men
selvom situationen er god nok, trænger vi alle til nyudvik-
ling.

Giv amtskredsarbejdet et løft i det kommende år. Hvad
med lokale hjemmesider, fælles programmer, presse-
meddelelser, fælles kampagner for at få nye medlemmer.
Der er muligheder nok at tage fat på, og fællesskabet
bør bruges til aktiviteter, som er for stor en mundfuld for
den enkelte lokalafdeling.

Arbejdet i lokalafdelingerne går rigtig godt. Aktivitetsfon-
den til det lokale arbejde har haft sin positive virkning.
Lokalafdelingerne er ved at arbejde sig væk fra det lidt
støvede til det kreative, fornyende. Det er også en vigtig
proces, hvis vi skal fastholde de unge, som er på vej ind i
foreningen. Selvfølgelig svinger det lidt fra lokalafdeling til
lokalafdeling, men ser man aktivitetsoversigten, som
bringes i Nord NU's efterårsnummer, vil man se, at der er
kommet mange nye, gode aktiviteter til. Måske har of-
fentliggørelsen i Nord NU også medført en konkurrence-
effekt mellem lokalafdelingerne, fordi det nu er mere syn-
ligt, hvad man laver, og det er ikke så dårligt endda.
Mange lokalafdelinger er også med på den nye informa-
tionsteknologi og har etableret deres egen hjemmeside.
Det er og bliver mere og mere et vigtigt kommunikations-
redskab. Landsforeningen hjælper gerne med opbyg-
ningen af lokale hjemmesider. Også kommunikationen
mellem de lokale tillidsfolk og landskontoret går mere og
mere via IT. Det er en god udvikling, da den er hurtig og
billig for begge parter - ikke noget dårligt sted at spare.
Mange har tilmeldt sig e-post servicen fra landskontoret,
og flere kommer til. På www.foreningen-norden.dk er der
et log ind for tillidsfolk, hvor man kan følge med i lands-
foreningens beslutninger, læse referater fra alle landsfor-
eningens møder, finde tillidsmandsvejledning, vedtægter,
årsberetninger mm. Og nu kan man også tjekke sin egen
lokalafdelings medlemskartotek på nettet og se, om man
har fået nye medlemmer, eller om nogen har meldt sig ud
og bør have en opringning for at komme ind i folden
igen, ligesom man kan udskrive sine medlemslabels selv,
når det passer én og ikke kun, når det passer landskon-
toret at holde åbent. Og det gode ved det hele er, at det
bliver brugt! Tak for det, det sparer os alle for penge og
kræfter.

Lokalforeningerne er hjertet i enhver landsforening. Det er
der aktiviteterne skabes, nye medlemmer kommer til, og
kravene til landsforeningen formes. Og det går godt - 
rigtig godt.

LOKALAFDELINGERNE

MÅL

At styrke lokalafdelingsformændenes arbejde, 
samt kontakten mellem lokalafdelinger og 
landskontoret.

TILTAG

Der afholdes af landsforeningen/landskontoret 
møde for lokalafdelingsformændene. 
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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 2002
havde foreningen et Organisationsudvalg, et Informa-
tionsnævn, et Ungdomsudvekslingsudvalg, et Skolenet-
værk og et Sangbogsudvalg.

Organisationsudvalgets arbejde er der redegjort for
under punktet „Organisationsudvalget“.

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“.

Sangbogsudvalgets arbejde er der redegjort for under
„Sangbogsudvalget“.

FORENINGEN NORDENS 

I midten af januar 2003 gennemførte Foreningen NOR-
DEN 5 lokale arrangementer for at fejre Nordisk Råds 50
års jubilæum. Nordisk Råds danske delegation havde
bedt Foreningen NORDEN om at stå for ideoplægget og
den praktiske afvikling mod betaling. 

I forberedelsesfasen besluttedes en kombination af kultur
og politik. Ved hver af de fem arrangementer skulle et par
politikere fra Nordisk Råds danske delegation fortælle om
deres holdninger til det nordiske samarbejde. Et ledende
medlem fra Foreningen NORDEN skulle styre begivenhe-
den, og debatten skulle krydres med et kulturprogram
med oplæsning og viser. Et samarbejde med skuespille-
ren Christian Steffensen blev indledt, og sammen med
ham blev den endelige ide formet.

Da Foreningen NORDEN i forvejen havde produceret en
plancheudstilling "På sporet af Norden", blev den et cen-
tralt indslag i arrangementerne. Plancheudstillingen blev
stillet op på de 5 valgte stationer i Hjørring, Holstebro,
Langå, Odense og Hellerup og "varmede op" til aftenens
arrangement. Arrangementet fandt sted om aftenen i ba-
negårdens ventesal, hvor ideen var, at folk kunne komme
til hele arrangementet, og forbipasserende kunne stoppe
op og indgå som deltagere i kortere eller længere tid ef-
ter eget valg.

Turneen blev en stor succes: Mange deltagere på hvert
sted, en god stemning og et godt teknisk forløb. For-
eningen fik stor opmærksomhed, ikke mindst på grund
af den utraditionelle løsning med at bruge de lokale ba-
negårdes ventesale som nye lokale forsamlingshuse. En
ide, der vil egne sig til opfølgning både ved landsdæk-
kende kampagner og ved lokale møder.

PÅ SPORET AF NORDEN 
NÆVN OG UDVALG - I 50 ÅR
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Foreningen NORDENs hjemmeside, der blev åbnet i
april. 

Nord Nu tog i beretningsåret hul på en ny udgivelses-
plan, efter hvilken magasinet udkommer i marts, maj, ok-
tober og december. Derfor udkom der i 2002 udgaver
med et rejsekatalog to gange, idet rejsekatalog-udgaven
fra og med 2002 udkommer sidst på året for at imøde-
komme markedsbehovet og aktualisere rejsetilbudene.
De fleste bestiller deres rejser i januar.

Den nye hjemmesides første fase blev taget i brug i april,
og i løbet af året er fase to og tre under udarbejdelse (de
faser, der ikke er tilgængelige for offentligheden, men
kun for lokalforeningerne), idet fase tre dog først i fuldt
omfang iværksattes efter nytår 2003.

INFORMATIONSAKTIVITETER

MÅL

At synliggøre Foreningen NORDEN og
skabe debat om nordiske emner. 

TILTAG

Der skal komme udtalelser fra landsforeningen 
om aktuelle nordiske spørgsmål, og man skal 
søge at styrke nordiske synspunkter i den of-
fentlige debat, og bl.a. søge at skabe klarhed 
over værdien af nordiske erfaringer og stand-
punkter om ligeværd og ligeret.

Opmærksomheden skærpes omkring nordisk 
information, herunder bør Landsforeningen op-
fordre og inspirere Folketinget og regeringen til 
i højere grad at støtte satsningen på nordisk 
information.

Nord Nu udkommer 4 gange, heraf 1 nummer 
som rejsekatalog.

Hjemmesiden udvikles.

Nord Nu´s fire udgaver udkom med i alt 112 sider
Februar 32 sider, incl. 15 siders rejsekatalog 
Juni 16 sider
Oktober 20 sider plus 16 siders indstik med 

lokalafdelingernes programmer, 
i alt 36 sider

December 28 sider, incl. 11 siders rejsekatalog for 
2003

Artikeltyper for alle fire udgaver
Rejseartikler 5 
Aktualitetsartikler 18
Foreningsnyheder 8
Bastioner/Hallo Norden  8
Andre artikler 11 

LIDT STATISTIK FOR 2002

Informationsnævnet holdt i beretningsperioden fire mø-
der, der fandt sted i hhv. marts, maj, august og oktober. 
Nævnets medlemmer var: Preben Sørensen (formand),
Karen Marie Kristensen, (FNU), Hanne Mikkelsen, Tho-
mas Suenson, og fra oktober-mødet Frank Dahlgaard,
der afløste Alex Heick, som havde ønsket at udtræde
pga tidnød.

Nævnet har især beskæftiget sig med redaktionen af
Nord Nu og den tekniske og redaktionelle fornyelse af 
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SKOLESAMARBEJDET

MÅL

At støtte danske lærere med at inddrage det 
nordiske stof i undervisning og uddannelse.

TILTAG

Landsforeningen vil fremme samvirke, kommu-
nikation og udveksling mellem nordiske skole-
klasser.

Landsforeningen vil virke for, at Nordplus-mini- 
udvekslingsordningen fortsættes på højt kvalita-
tivt og kvantitativt niveau under foreningens ad-
ministration.

Landsforeningen vil tilstræbe større medieakti-
vitet, herunder også over for undervisningspro-
grammer i radio og TV, og informere om udvik-
lingen på baggrund af aktuelt statistisk 
materiale i et nordisk perspektiv.

Landsforeningen vil udtale sig til det politiske 
og administrative system i forbindelse med 
uddannelsesændringer, der vedrører nordiske 
emner.

Landsforeningen  vil arbejde for en forøgelse af 
skolemedlemsskaberne.

NORDPLUS-MINI
Siden efteråret 1999 har Foreningerne NORDENs For-
bund (FNF) administreret pilotprojektet Nordplus-mini,

Klasseudvekslingsrejser med NORDPLUS-MINI-støtte forår og efterår 2002
Land Ansøgninger Klasser Elever Beløb

Danmark 83 64 1.424 1.189.748
Finland 43 41 842 755.550
Færøerne          6 3 40 69.000
Grønland 4 3 47 98.000
Island 21 17 383 795.909
Norge* 73 53 1.141 1.062.282
Sverige* 76 65 1.457 1.106.192
Åland 7 7 141 101.000
I alt 313 253 5.475 ca. 5 mio kr.

Formålet med udvekslingsprojektet er:
At muliggøre at besøge en anden nordisk skoleklasse
At øge interessen for nordisk samarbejde
At øge elevernes interesse for eget land og besøgslan-
det
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 indkvartering
for at give muligheden for at opleve den daglige tilvæ-
relse i en anden nordisk familie og desuden for at be-
grænse omkostningerne.

I år 2002 har Foreningen NORDEN, Danmark, i forårsse-
mesteret fordelt Nordplus-mini midler på ca. 650.000 kr.
til danske klasser og i  efterårssemesteret  ca. 535.000
kr., idet foreningen  på grund af stor dansk ansøger-
mængde modtog overskydende beløb fra søsterfor-
eningerne. Danmark uddelte således op mod 1,2 mio kr. 

som er Nordisk Ministerråds stipendieordning med for-
målet at få flere skoleklasser på udvekslingsrejser i det
nordiske rum. Projektet var oprindeligt planlagt til at
skulle række over 4 semestre, men ved udgangen af
2002 stod det klart, at det i hvert fald kommer til at
strække sig over 9 semestre, hvoraf det 6. og 7. semes-
ter faldt i 2002. Foreningen NORDEN i Danmark har va-
retaget administrationen af midlerne reserveret til Dan-
mark, Færøerne og Grønland, de to sidstnævnte nor-
diske områder fordi de ikke for tiden råder over persona-
leressourcer til formålet.
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Alle NORDEN-foreningerne i alle lande og selvstyrende
områder uddelte tilsammen i 2002 godt 5 mio kr.DK. til
ca. 5.500 elever. I tilsagnsskrivelsen til de enkelte skoler
nævnes, at en af  betingelserne for at modtage støtte er,
at elever og forældre gøres opmærksomme på, at til-
skuddet er stillet til rådighed  af Nordisk Ministerråd og
tildelt af Foreningen NORDEN.

Det er fremgået af den foretagne evaluering af de første
semestre og af skolenetværkets formand og skolekonsu-
lentens telefonsamtaler med de to svenske evaluatorer,
at der har været fuld tilfredshed med den danske admi-
nistrationsform. 

Foreningen NORDEN i Danmark håber at få mulighed for
fortsat at spille en administrativ rolle ved fordelingen af
midlerne til danske skoler, når ordningen gøres perma-
nent fra 1.1.2004, placeres hos det svenske program-
kontor for udvekslingsmidler og kommer i  fælles pulje
med Nordplus junior. 

*Norge anvendte tillige 45.000 kr. og Sverige 1.000 kr. på
markedsføring. Herudover gik der beløb til valutaover-
førsler.

ANDRE STØTTEMULIGHEDER
Fra Vestnordenpuljen er der i år 2002 fordelt ca. 145.000
kr. til  8 skoleudvekslingsrejser, 4 til Grønland og 4  til Is-
land, i alt ca. 180 elever. 6 gymnasieklasser og et hold
elever fra forskellige  folkeskoleklasser i Gentofte kom-
mune kom i betragtning med hver mellem 10.000 og 

20.000 kr. afhængig af budgetterne. Denne fordeling er
et resultat af, at alle folkeskoleklasser fra og med 5.
klasse, der har ønsket at rejse til Vestnorden, og som har 
opfyldt Nordplus mini-bestemmelserne, har fået af denne
pulje. 

Endelig kom tre klasser på  udvekslingsrejse til Færøerne
med støtte fra  Færø-puljen, og nogle danske lærere kom
på studiebesøg i et andet nordisk land med rejsestøtte
fra Nordisk Ministerråds Nordskol-pulje. I årets løb op-
hørte foreningen med at uddele af egne midler. Som no-
get nyt kom der i 2002 ansøgninger også fra Færøerne,
Island og Grønland. 

Det har for formanden og skolekonsulenten været travle
dage i  juni måned med behandling og besvarelse af de
mange ansøgninger om støtte til udvekslingsrejser, inden
skolerne lukkede for sommeren. Samme situation ople-
ves mellem 1. december og juleferieperioden.  Når Nord-
plus - mini projektet engang bliver permanent, er det et
stort ønske fra skoler og administratorer, at ansøgnings-
datoerne ændres til  to for skolerne mere bekvemme
tidspunkter.

SKOLENETVÆRKETS VIRKSOMHED
Foreningens centrale skolenetværk holdt i 2002 to mø-
der, henholdsvis d. 9. marts  og d. 31. august, begge i
København. På møderne var det væsentlige og mest
tidskrævende punkt erfaringsudvekslinger med efterføl-
gende diskussion. 

Lærerstudierejser med NORDSKOL – støtte i 2002

Land

Danmark 22 15 64.900 66
Finland 6 3 14.500 8
Færøerne 2 1 24.000 3
Grønland 1 1 12.000 1
Island 2 2 55.000 11
Norge 11 7 29.900 21
Sverige 9 5 19.700 17

Klassernes rejsemål

20 klasser rejste til Sverige
17 til Island
13 til Færøerne
13 til Norge
9 til Grønland
3 til Finland
1 til Åland

Antal 
ansøgninger

Antal 
imødekommet

Med kr. Antal 
personer

22
6
2
1
2

11
9

15
3
1
1
2
7
5
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Blandt de emner, som netværket herudover har drøftet: 
Nordplus-mini projektet for 5. til 10. klasser
Punkter fra de fællesnordiske skolesektormøder
Principperne for den nordiske brevveksling mellem 
skoleklasser
Principperne for fordeling af penge til nordiske   
udvekslingsrejser
Forslag til foreningens handlingsplan på skoleområdet
Ny hvervepjece og  indholdet af  Nyhedsbrevet til sko
ler
Undervisningsmaterialer og udlån heraf
Hvervning af nye skolemedlemmer
Morgengry-arrangementer på skoler i tilknytning til
Skumringstid
Skolearrangementer i forbindelse med Det Nordiske
Gæstebud

Det centrale skolenetværk bestod ved udgangen af år 2002
af følgende og blev for første gang siden etableringen i
1998 fuldtalligt:
Bendt Thuesen Ballerup (Formand)
Bente Vesløv Bornholms amt 
Grethe Olsen  Frederiksborg amt
Poul Lundsgaard Fyns amt
Kirsten Gjaldbæk Hovedstaden
Mogens Bille, Københavns amt
Henning Asp-Poulsen Nordjyllands amt
Carl-Johan Grabe Ribe amt
Søren Nørgaard Ringkøbing amt
Thorkel Hyllested Roskilde amt
Folke Hansen Storstrøms amt
Ann Møller Gram Sønderjyllands amt
Egon Munck-Andersen Vejle amt
Hanne Dyrnits Vestsjællands amt
Ellen Andersen Viborg amt
Gun Løvschall Århus amt.

I årets løb blev Lennart Johansson fra Frederiksborg
amtskreds, Thomas Seeberg fra Københavns amtskreds
og Annie Westphael Jensen fra Vestsjællands amtskreds
takket for gode arbejdsindsatser.

Der er fortsat amtsbaserede skolenetværk i 8 amts-
kredse: Frederiksborg, Fyn, København, Nordjylland,
Ringkøbing, Sønderjylland, Vestsjælland og Viborg. I
disse netværk afholdes et par årlige møder – eller der
holdes kontakt på anden måde. Disse lokale netværk er
organiserede på forskellig vis efter amtskredsens egen
beslutning. Efterhånden er der en tendens til at vælge
den model, hvor hver lokalafdeling udpeger et medlem til

det lokale amtsbaserede netværk, som af sin midte væl-
ger en formand, som så er amtskredsens repræsentant i
det centrale skolenetværk. I Storstrøms amtskreds er der
valgt en model med blot en fast suppleant.

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, anmeldelse
af  bøger til nordisk undervisning, økonomiske støtteord-
ninger fra de bilaterale fonde, tilbud om at få en nordisk
venskabsklasse, fællesnordiske kurser og lejrskoler.
m.m. Det ene nummer blev sendt til samtlige grønland-
ske  skoler med opfordring til at tegne skolemedlem-
skab, indtil Grønland igen får en selvstændig NORDEN
forening,  og til at deltage i udvekslingsrejserne.
Nye initiativer og forbedrede støttemuligheder har bevir-
ket, at foreningen har modtaget usædvanligt mange e-
post’er og telefoniske henvendelser om støtte til udveks-
lingsrejser, samt andre formål, der har krævet rådgivning
i en folkeoplysende eller undervisningsmæssig nordisk
sammenhæng.

Der blev i beretningsperioden holdt to fællesnordiske
skolekonsulentmøder i januar i Danmark og i august i for-
bindelse med  venskabsbystævne i Jakobstad, Finland.
Skolekonsulenten deltog heri. Her drøftedes fortrinsvis
tilrettelæggelsen af Nordplus-mini projektet, etablering af
venskabsklasser som basis for udvekslingsrejserne, og
Skumringstimen/Morgengry og Det Nordiske Gæstebud
i skolesammenhæng.

I undervisningsåret 2001/2002 blev der etableret 118
kontakter mellem danske klasser og  fortrinsvis svenske
klasser.  I 2002/03 blev det til knap 100. Mange danske
klasser ønsker norske venner, men i perioden var der
kun 28 norske klasser til fordeling blandt alle andre nor-
diske lande og områder. Det er disse venskabskontakter,
der danner den kvalificerede basis for ansøgningerne om
støtte til klasseudvekslingsrejserne. De få norske klasser
er forklaringen på, at antallet af skoleudvekslingsrejser til
Norge er faldende til fordel for flere – men også langt dy-
rere - rejser til Island.   

Til klasseudvekslingsrejser i 2002 modtog Foreningen op
mod 100 ansøgninger, hvoraf alle klasser, der opfyldte
betingelserne for at få støtte, opnåede en sådan.  Til rej-
ser til Sverige og Island samarbejdes på udmærket vis
med de bilaterale fonde, således at flest mulige skoleele-
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BIBLIOTEKSSAMARBEJDET

MÅL

At der gennemføres biblioteksuge.

TILTAG

Landsforeningen vil arbejde for fortsat gennem-
førelse af den nordiske biblioteksuge og for-
søge 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 i november 2002,
men den er desværre svær at dokumentere. 

For 6. gang blev der holdt Skumringstime på de nordiske
biblioteker. For 3. gang var der tilbud til børne- og skole-
biblioteker om at holde et særligt Morgengry-arrange-
ment. Tanken bag arrangementerne har fra første færd
været at belyse den fællesnordiske kulturbaggrund og
nordisk litteratur i særdeleshed. Fra begyndelsen i 1997
er ugen åbnet med en fælles åbningsceremoni, man
slukker lyset, tænder levende lys og læser tekster i stea-
rinlysenes skær, samtidigt og samme tekst i hele Norden
med nærmeste omegn. 

Foreningen NORDEN samarbejdede med den danske
PR-forening for nordiske biblioteker, og modtog støtte fra
Nordisk Ministerråd/Nordbok. Målet var fortsat at styrke
kendskabet til nordisk litteratur og fortælle- og sangtradi-
tioner.

I den fællesnordiske projektgruppe, der er nedsat til at in-
spirere til Skumringstimen, vælge forfattere og tekster,
udarbejde idekatalog, forestå udarbejdelse af plakater,
postkort og andet materiale og i øvrigt klare den prak-
tiske administration af tilmeldinger og evalueringer, blev
der holdt møde i Oslo i januar 2002.  Det er en medar-
bejder fra Foreningen NORDEN i Finland, der er projekt-
koordinator.

I 2002 valgte man et tema med tilknytning til Nordisk
Råds 50-års jubilæum. Materialet blev lidt mere omfat-
tende end tidligere med plakater og brochurer om Nor-
disk Råds musik-, miljø- og litteraturpriser,  og den nor-
diske koordinator rejste med rundt i de nordiske lande og
områder på en forfatterpræsentation af de indstillede til
litteraturprisen. 

ver får en kvalitativ nordisk oplevelse. – Man kan ikke se
bort fra, at skoler, der opnår tilskud, bliver tilfredse skole-
medlemmer – og at flere rejsemidler giver flere skolemed-
lemmer, selvom der ikke kan forlanges skolemedlem-
skab, når der tildeles midler hidhørende fra Nordisk Mi-
nisterråd. – Men det må i nutiden noteres, at skal man
vælge at være skolemedlem, skal der følge fordele med –
og også helst af pekuniær art, nyhedsbreve er ikke nok.

I beretningsåret har der i samarbejde med de store fol-
keoplysningsforbund m.fl. været planlagt og gennemført
et Kulturbro-arrangement mellem Skåne og Sjælland for
en fyldt mødesal på Københavns Rådhus i oktober. Em-
net var nordisk historie med  inspiration til samarbejde
om arrangementer på tværs af  Sundet.

Skolekonsulenten medvirkede i marts ved amtslokale
kursus med vægt på undervisning i nordiske forhold på
amts- eller pædagogiske centre i henholdsvis Esbjerg og
Slagelse. Konsulenten deltog i maj i fællesarrangement
mellem Vordingborgs gymnasiums lærere og lærerne ved
den svenske venskabsbys  - Falun - gymnasium, hvor ti
års uafbrudt samarbejde fejredes. Ligeledes i maj blev
der mulighed for at deltage i arrangement på Den Sven-
ske Ambassade om nordisk børnelitteratur.

Af den bevilling, som undervisningsministeriet har stillet
til rådighed for islandske elever på danske frie kostskoler,
deltes støttebeløb ud til 47 unge islandske elever, som
gik på 20 forskellige folkehøjskoler.

Skolesamarbejdet fortsat
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Temaet var ”Norden har Ordet. Nordisk Råd 50 år.” Til
Morgengry-arrangementet på skoler og børnebiblioteker
blev der inviteret til at lytte til kapitlet ”Granen” fra Tove
Janssons bog ”Det usynlige Barn”, en charmerende be-
skrivelse af Mumitroldenes jul. I Skumringstimen for de
voksne blev det novellen ”De stumme gæster” fra novel-
lesamlingen ”Laterna Magica” af den færøske forfatter
William Heinesen, som i øvrigt fik Nordisk Råds litteratur-
pris i 1995.

Forud for biblioteksugen modtog de tilmeldte folkebiblio-
teker, skolebiblioteker og lokalafdelinger, som ønskede
det, plakater og postkort om arrangementet. En del ma-
teriale var tilgængeligt på nettet, herunder forfatterpræ-
sentation, temateksterne og idekatalog. I jubilæumsåret
fandtes også katalog med præsentation af Nordisk Råds
prismodtagere i litteratur, musik og miljø, hertil var frem-
stillet plakater om de tre priser. Alt var gratis bortset fra
Ingrid Elams bog ”Fyrre år for Norden - Nordisk Råds lit-
teraturpris 1961-2001” og  Anders Beyers CD-rom om
Nordisk Råds musikpris og modtagerne heraf.

Ifølge den finske koordinator, som modtog alle tilmel-
dinger, var der tilmeldt 260 danske institutioner, heraf 165
danske folkebiblioteker, af disse indsendte 39 evalue-
ringsskema hvoraf fremgik, at der på disse biblioteker
deltog 1.237 voksne og 93 børn. Foreningen modtog 22
evalueringsskemaer med oplysninger om, at i alt 4.148
børn og deres lærere havde deltaget. Disse tal belyser
imidlertid på ingen måde antallet af arrangementer eller
deltagelsen heri, idet skemaerne kun udgjorde ca. 23%
af de tilmeldte, og da foreningen også er vidende om, at
mange institutioner holder arrangementer uden at til-
melde sig. Foreningen modtog med evalueringsskema-
erne megen ros for initiativet 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. Men der var også lidt ris: Materialet skal foreligge
meget tidligere, så arrangementerne kan markedsføres.
Det forsøges der at rette op på i 2003.  – Som tidligere år
er der kun for halvdelen af arrangementerne på folkebi-
bliotekerne samarbejde med lokale NORDEN- foreninger. 

I Danmark var tilmeldt 260 biblioteker. Til sammenligning
var der tilmeldt 244 i Finland og 72 i Norge, 263 i Sverige
og 82 i Island, 1 på Grønland og 6 på Færøerne og 13 på
Ålandsøerne. Også i de andre nordiske lande var antallet
af modtagne evalueringsskeamaer beskedent. 

Der var i øvrigt også deltagelse af grupper fra de tre bal-
tiske lande, heraf 39 tilmeldte biblioteker og 23 andre in-
stitutioner i Litauen med i alt 248 arrangementer -  men
også syd for den danske grænse til Tyskland deltog
man. 

I årets løb blev der udgivet et Biblioteksnyhedsbrev, hvor
hovedindholdet var forskellige informationer om Skum-
ringstid og andet i Den Nordiske Biblioteksuge. 

I en særlig forsendelse til biblioteksmedlemmerne
sendte foreningen Nordisk Råds jubilæumsbog ”50 år,
Nordisk Råd 1952-2002. Til nordisk nytte?” som gave
bilagt årsberetningen og 2002-udgaven af  Det Nor-
diske Litteraturtidsskrift.
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UDVEKSLINGSAFDELINGEN 

MÅL

At Nordjobb programmet har et højt kvantitativt 
og kvalitativt niveau og at Nordjobb program-
met giver nye medlemmer.

At Nordpraktik-projektet har et højt niveau.

TILTAG

Landsforeningen vil i  samarbejde med FNU ar-
bejde for, at Nordjobb-programmets kvalitet 
øges igennem yderligere forankring i Foreningen
NORDENs lokalafdelinger.

Landsforeningen vil sikre bedre rutiner, der kan 
medvirke til at Nordjobb-programmet i højere 
grad bliver rekrutteringsplatform for nye med-
lemmer til FNU og Foreningen NORDEN.  

Landsforeningen vil sikre, at Nordpraktik-
projektets kvalitet øges gennem uddannelsestil-
bud, der supplerer og understøtter praktikophol-
det for de unge. Det skal fortrinsvis ske i samar-
bejde med uddannelsesinstitutioner, som udby-
der undervisning inden for erhvervsøkonomi.

Landsforeningen vil søge at forbedre Nordprak-
tik-projektets folkelige aspekter gennem yderli-
gere forankring i Foreningen NORDENs lokalaf-
delinger.

Nordisk Ministerråd har i de senere år givet et tilskud på
ca. 2,6 mio. kr. til driften af Nordjobb samt udgifter til fri-
tids- og kulturprogram. Det har resulteret i en stram øko-
nomi for projektet, hvilket bl.a. medfører, at det er svært
at afsætte midler til et omfattende kultur- og fritidspro-
gram. En evaluering af Nordjobb gennemført af Nordisk
Ministerråd foreslog nogle ændringer i administrationen
af projektet, således at f.eks. registrering af ansøgere
blev foretaget centralt.
På denne baggrund vedtog man i FNF-regi, at man pr. 1.
januar 2002 ville etablere et centralt Nordjobbkontor
foreløbigt ved Foreningen NORDENs kontor i Stockholm.
Hensigten er, at kontoret permanent skal tilknyttes FNFs
sekretariat i Malmø.
Ungdomsudvekslingsudvalget fortsætter arbejdet med at
finde nye muligheder for at inddrage lokalafdelingerne og
FNU mere aktivt i projektet.

Det er fortsat vanskeligt, at få unge danskere til at søge
Nordjobb. Ansøgertallet er fortsat for lavt, og der arbej-
des på at målrette informationerne bedre mod den rele-
vante aldersgruppe.

I 2002 var der i Danmark en fremgang i antallet af job. Vi
kunne således tilbyde job til 212 Nordjobbere hvilket må
betragtes som tilfredsstillende. (Se statistik over Nordjob-
bere på næste side). 

NORDPRAKTIK 
Nordpraktik formidler praktikpladser i nordiske virksom-
heder til unge fra Estland, Letland, Litauen og det nord-
vestlige Rusland. Formålet er blandt andet at støtte over-
gangen til markedsøkonomi og udviklingen af demokrati,
ligestilling og menneskerettigheder i Nordens nabolande
mod øst. Derudover oplyser projektet om den nordiske
tradition for samarbejde på tværs af grænser og fungerer
samtidig som løftestang for kontakter mellem de nor-
diske folk på den ene side af Østersøen og ungdommen
fra de nye demokratier 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 2002 19 plus 2
energipraktikanter. Energipraktikanterne er en særlig
Nordpraktik for energisektoren, som yder ekstra finansie-
ring til disse praktikanter. Endelig arrangerede Nordprak-

NORDJOBB
Antallet af Nordjobbere blev prioriteret højt igen i sæso-
nen 2002. Ansøgere der mødte op og havde bolig, 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. 

LOKAL FORANKRING
Desværre viser det sig fortsat vanskeligt at få Nordjobb
bredt ud til flere lokalafdelinger. Der arbejdes fortsat på
ataktivere flere lokalafdelinger, ligesom der arbejdes på at
inddrage FNU mere aktivt i projektet. København er fort-
sat det helt store trækplaster, og det er da også her, det
er nemmest at skaffe feriejob. 
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Land/år 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Danmark 351 235 169 216 170 212
Finland 92 109 92 104 82 106
Færøerne 13 16 14 16 10 12
Grønland 8 15 7 1 11 9
Island 115 122 108 140 113 108
Norge 125 132 115 111 70 65
Sverige 144 173 124 181 249 227
Åland 20 22 24 22 38 35
I alt 868 824 653 791 743 774

tik i Danmark et 3-ugers praktikophold/virksomhedsbe-
søg for 5 af Nordisk Ministerråds energistipendiater.
Både praktikanter og deltagende værtsvirksomheder har
udtrykt stor tilfredshed med projektet i 2002.

Da Udenrigsministeriets Demokratifond efter en omlæg-
ning ikke længere ydede støtte til introduktionskurserne
for Nordpraktikanterne, måtte denne aktivitet desværre
reduceres  til 1-2 introduktionsdage i forbindelse med
ankomsten. 

Ud over introduktionsdagene, har der været afholdt for-
skellige sociale aktiviteter. Besøg i private hjem og kon-
takt til lokale Foreningen NORDEN-afdelinger har været
på programmet. Virksomhederne har også taget sig af
praktikanterne i fritiden, f.eks. ved at tage dem med til
bowling, film, byture og forskellige former for sightseeing.

INDKVARTERING
Under selve praktikopholdet bor alle deltagere i private
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 lokalafde-
lingerne i projektet.

SAMARBEJDSPARTNERE
Også i 2002 har mange frivillige været involveret i Nord-
praktik-programmet. F.eks. er Foreningen NORDENs lo-
kalafdelinger blevet kontaktet, når Landskontoret havde
brug for at få hjælp til at finde en værtsfamilie til en prak-
tikant. Dette har været en helt uvurderlig støtte og hjælp i
arbejdet i 2001.

UNGDOMSUDVEKSLINGSUDVALGET
Ungdomsudvekslingsudvalget bestod af følgende med-
lemmer pr. 1. januar 2001:
Dorit Myltoft, formand
Helle Gregersen
Marie Østergaard Knudsen
Thomas Lindhardt, udpeget af FNU.

Udvalget følger Nordjobb- og Nordpraktikprojekterne og
orienteres om udviklingen. Følgende møder er blevet af-
holdt i 2002: 8. april, 19. august og 4. december.

Udvalget har i forlængelse af arbejdet i 2001 fortsat haft
speciel fokus på udviklingsmuligheder for Nordjobb-pro-
jektet 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. Udvalget har aktivt forsøgt at ind-
drage lokalafdelingerne ved at invitere til regionale infor-
mationsmøder om Nordjobb-projektet. De planlagte mø-
der måtte desværre aflyses, da kun meget få lokalafde-
linger tilmeldte sig møderne.

Udvalget har nøje fulgt centraliseringsprocessen omkring
Nordjobb og udvalget mener fortsat, at centraliseringen
kan få negative konsekvenser for både kvaliteten og
kvantiteten i projektet. Erfaringerne fra det første år med
et centralt kontor har bestyrket udvalgets skepsis over
for dele af centraliseringen. 

Efter repræsentantskabsmødet i september 2002 havde ud-
valget følgende sammensætning:
Dorit Myltoft, formand
Helle Gregersen
Marie Østergaard Knudsen
Thomas Lindhardt, FNU

FRIVILLIGE I NORD-PRAKTIKPROGRAMMET

Land 2002-NP     2002-EP    I alt
Estland 2 1 3
Letland 5 0 5
Litauen 8 0 8
Rusland 4 1 5
I alt 19 2 21

NP: Nordpraktik, EP: Energipraktik

STATISTIK OVER NORDJOBBERE
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Der findes mange gode tiltag i form af seminarer, kurser
og konferencer indenfor forskellige både studieoriente-
rede, kulturelle og erhvervsmæssige områder.Udveksling
på tværs af organisationer i Norden bidrager positivt til
den dialog og udvikling, vi har i FNU. Derfor er samar-
bejde på tværs af foreninger også blevet af stor interesse
for os.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FORENINGER
Vi er således begyndt at indlede projekter og initiativer
med andre foreninger, hvilket der er planer om at fort-
sætte med fremover, dels fordi det tilbyder engage-
mentsmuligheder for vores medlemmer på projektbasis,
og dels fordi det giver mening at samle kræfterne på
tværs af foreninger med det nordiske i centrum. Det kan
vi som forening lære meget af, og det forsyner vores
medlemmer med mulighed for at supplere deres interes-
ser i FNU med flere og andre perspektiver. Vi har priorite-
ret at yde blandt andet økonomisk støtte til sådanne
samarbejder på tværs af Norden, såfremt vi har følt at
disse projekter og tiltag har arbejdet for de samme vær-
dier, som vi selv ønsker at fremme i vores virke. Det har
bl.a. drejet sig om samarbejde med foreningen `Hele Nor-
den Skal Leve´ og vil i det kommende år også indbefatte
musikarrangementer og foredrag. 

AKTIVITETER
FNUs aktivitetsplatform bliver i stadig større grad præget
af medlemmernes ønsker, hvilket igen er et resultat af at
medlemmerne er blevet bedre til aktivt at gå ind i arran-
gementerne. Vi tilbyder en bred vifte af rejser, aktiviteter
og arrangementer, der afspejler vidt forskellige interesser
blandt vores medlemmer. 

Vi har det sidste års tid haft rejser til blandt andet Norge,
Finland, Island og Sverige – alle ture med spændende te-
maer og indhold. 

Derudover stod FNU, ved en nedsat arbejdsgruppe, for
planlægningen og afviklingen af det fællesnordiske forum
`Cafe Norden´, der blev en stor succes i kraft af et spæn-
dende, veltilrettelagt og alsidigt program under temaet
`Frisind i Norden´. Der var stor tilslutning af medlemmer
fra mange forskellige nordiske lande og weekenden blev
en inspirerende blanding af aktiviteter, debat, udfor-
dringer og socialt samvær.

På lokalforeningsplan oplever vi særligt i de store lokalaf-
delinger, København og Århus, gode initiativer med for
holdsvis stor opbakning. Ture med lokalhistorisk indhold,

FORENINGEN NORDEN’S UNGDOM

MÅL

At udvide samarbejdet mellem Foreningen 
NORDEN og Foreningen NORDENs Ungdom 
(FNU).

TILTAG

Landsforeningen udarbejder en samarbejds- 
aftale med FNU, som sikrer den bedste udnyt-
telse af ressourcer og det bedste samarbejde 
såvel på landsplan som lokalt.

Landsforeningen udarbejder en aftale med 
FNU, der skal sikre FNU's muligheder for at 
konsolidere og gerne videreudvikle virksomhe-
den samtidig med afviklingen af FNU's gæld til 
landsforeningen.

Det forgangne år har Foreningen NORDENs Ungdom
(herefter FNU) båret præg af en positiv udvikling på en
lang række områder. Det er en på mange måder stær-
kere forening, der går fremtiden i møde blandt andet i
kraft flere vedvarende medlemmer, bredere aktivitetsud-
valg, flere netværk og samarbejdsprojekter samt en sund
økonomi.

PRIORITEREDE INVESTERINGSOMRÅDER
Vi har valgt at investere tid, penge og kræfter i at skabe
flere og mere alsidige muligheder for aktivitet for vores
medlemmer blandt andet ved at fokusere på flere forskel-
lige typer arrangementer og rejser, da vi har erfaret at det
er den aktive interaktion, vores medlemmer primært bak-
ker op omkring. Vi har bl.a. haft stor succes med en
række PR seminarer, hvor FNU’s form, indhold og for-
midling blev taget op og grundigt bearbejdet, hvilket har
resulteret i en del konkrete tiltag. Vi har oplevet gode re-
sultater ved at udbyde en ny type aktivitet i FNU: den
projektbaserede tilknytning, der engagerer medlemmerne
på konkrete opgaver i forbindelse med overordnede
interesseo- og indsamstområder. Dette har haft en posi-
tiv indflydelse på dels foreningen i forhold til at der er ble-
vet sat fokus på udvikling herindefor, men også for med-
lemmerne, der har opdaget nye måder at engagere sig
og bidrage på. Derudover prioriteres et godt miljø i sty-
relserne i særdeleshed i landsstyrelsen –det skal være en
positiv oplevelse af yde en indsats og lægge tid og energi
i et arbejde, hele foreningen har gavn af.Derudover støt-
ter vi også vores medlemmers initiativer til at få erfaring
og skabe netværker på tværs af grænserne i Norden.
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biografaftner, kanoture, besøg fra venskabsbyer, sauna-
besøg og hyggeaftener er blandt nogle af de mange for-
skellige tiltag, der har været rundt omkring.
Dog har vi fortsat problemer med at får aktiveret med-
lemmerne i de små lokalforeninger. Tilbudene eksisterer
og der er engagerede styrelser, men opbakningen mang-
ler. Vi vil forsøge at fremme engagementet ved at åbne
endnu mere op for medbestemmelse i forhold til aktivite-
ter, skabe flere muligheder for at alle medlemmer selv
kan finde områder indenfor FNU, de føler de kan få ud-
bytte af at engagere sig i.

MEDLEMMER
Medlemstallet i FNU er imidlertid stigende og vi kan se,
at der i stadig større grad er tale om medlemmer, der
`hænger ved´, hvilket vil sige at man fornyer sit medlem-
skab. Dette vidner om at vi tør håbe på en fortsat positiv
udvikling fremover – stadig flere finder FNU interessant!
Alt i alt et udmærket år for FNU. Selv om vi naturligvis
fortsat vil  arbejde hårdt for at rette op på hængeparti-
erne, motivere den mere `anonyme´ del af medlemmerne,
synes vi klart at kunne fornemme en positiv udvikling på
baggrund af den indsats ikke bare landsstyrelsen men
alle aktive i FNU har lagt i foreningen. Status tyder på at
vi trods alt er på rette vej.

MÅL

At fastholde og styrke det folkelige element i 
venskabsbysamarbejdet.

TILTAG

Landsforeningen vil fortsætte sine aktiviteter 
med Kommunernes Landsforening  og kommu-
nerne om det nordiske venskabsbysamarbejde.

Landsforeningen vil sikre, at der kommer en 
højere grad af idé-udveksling om folkelige ven-
skabsbyaktiviteter, der kan inspirere venskabs-
bysamarbejdet i lokalafdelingerne.

Amtskredse opfordres til at etablere amts-
kredsbaserede venskabsbynetværk (arbejdsud-
valg), der kan hjælpe landsforeningen med ud-
vikling af venskabsbysamarbejdet og fungere 
som gensidig inspirationskilde i det lokale ven-
skabsbysamarbejde.

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-si-
det , tre-sidet eller bredere nordisk venskabskæde. Ven-
skabssamarbejdet mellem nordiske kommuner opstod i
nordisk regi, og det er fortsat i Norden, denne form for
samarbejde er mest udbredt.

Der blev holdt venskabsby-konsulentmøde i august må-
ned i forbindelse med et større nordisk venskabsbytræf i
Jakobstad i Finland i anledning af Jakobstads byjubi-
læum. – På konsulentmødet blev det foreslået, på bag-
grund af manglende økonomiske midler til at vedlige-
holde samarbejdet, at de nationale foreninger skulle fore-
tage en rundspørge i efterårets løb til alle lokalafdelinger
for at få de årlige udgifter og de samlede deltagertal  be-
lyst. Dette forslag blev senere i årets løb vedtaget på et
direktørmøde, og rundspørgen blev igangsat. 49 danske
lokalafdelinger besvarede henvendelsen, og resultaterne
blev sendt til FNF, som skulle foretage en samlet bear-
bejdning i løbet af foråret 2003 for med tal at kunne ar-
gumentere overfor Nordisk Ministerråd om behovet for
ressourcer, såfremt denne ægte fællesnordiske aktivitet
skal kunne bibeholdes og udvikles. 
I beretningsperioden har landskontoret ikke været invol-
veret i at knytte nye nordiske venskabsforbindelser, der
har givet resultat.  Men når der knyttes nye forbindelser

VENSKABSBYSAMARBEJDET

Foreningen NORDENs Ungdom fortsat
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Der blev i 2002 tilbudt to nordiske sommerlejre for skole-
elever af henholdsvis Foreningen NORDEN i Danmark og
Foreningen NORDEN i Finland.

Bestyrelsen for Den Nordiske Lejrskole i Hillerød består af
repræsentanter for Foreningen NORDENs Hillerødafde-
ling, Frederiksborg amtskreds og Frederiksborg amtsråd.
Forstander er Johannes Schmidt Hansen.

Foreningen NORDENs landskontor har gennem en lang
årrække samarbejdet med lejrskolen om den årlige Nor-
diske Sommerlejr. Fra og med 2002 blev den nordiske
sommerlejr helt og holdent decentraliseret til Lejrskolen
sammen med det beløb på 25.000 kr., der er afsat på
foreningens budget til formålet.  

Ved den fællesnordiske sommerlejr nær Borgå i Finland
bistod Susanne Prip Madsen  de danske deltagere under
rejsen og på stedet. 

Et nyt fællesnordisk initiativ opstod i 2002 på opfordring
fra FNF til  lokalafdelinger og skolemedlemmer, der måtte
ønske at deltage. Det går ud på at tilbyde et måltid med
anvendelse af nordiske produkter til nordiske retter på
Nordens dag i foråret 2002. Til arrangementet blev frem-
stillet  et menukort til egen udfyldning og et lille leksikon
med madord på alle de nordiske sprog. Skolekonsulen-
ten medvirkede i et arrangement i Hvidovrekredsen om
Nordisk Madkultur. – På Frederiks Bastion fejredes da-
gen mellem danske og svenske nordister med måltid,
festtale og god musik. - Der findes ingen statistik på del-
tagelsen i det nye tilbud  for 2002. 

NORDISKE SOMMERLEJRE

DET NORDISKE GÆSTEBUD

Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. marts til 30.
april 2002. Landslotteriet blev gennemført på skrabelod-
der og afløste dermed den traditionelle lodseddel med
trækningsliste i de landsdækkende aviser. I 2002 blev
der solgt 61.712 lodsedler mod 65.589 året før.

Prisen pr. lod var ligesom de tidligere år kr. 10,-, hvoraf
halvdelen gik til lokalafdelingerne. Landsforeningen bærer
alle omkostninger af sin halvdel til gevinster, trykning, for-
sendelse mv. Hovedgevinsten må ikke være kontanter,
når det drejer sig om skrabelodder, hvorfor den tidligere
hovedgevinst på 100.000 kr. er i form af gavekort til FDB.
I 2002 gik der bl.a. 1 familierejse til Grønland à kr.
45.000,-, 1 gavekort til Dansk Folkeferie á kr. 15.000,-,
Finlux TV, 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.

LANDSLOTTERI 2002

MÅL

At støtte aktiviteter for børn, bl.a. på Den nor-
diske Sommerlejr i Hillerød.

TILTAG

Landsforeningen afsætter i 2002 op til 25.000 
kr. til børneaktiviteter i Foreningen NORDEN i 
form af Den Nordiske Sommerlejr i Hillerød.

via kommunerne, høres der herom gennem lokalafde-
linger eller nordiske kollegaer således, at de kan re-
gistreres. Af de  275 danske kommuner har godt 200
én eller flere nordiske kontakter. I 2002 var der en
mulighed for i anledning af Nordisk Råds 50-års jubi-
læum, at hver lokalafdeling kunne søge og få tildelt
500 kr. som hjælp til en nordisk venskabsby-park-
bænk, -flagstang, -udendørs affaldskurv  eller -min-
desten. Nogle få lokalafdelinger fulgte opfordringen.
Andre fandt beløbet – som blev stillet til rådighed –
for at være latterligt lille.

Venskabsbysamarbejdet fortsat
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Den nordiske informationstjeneste Hallo Norden yder
hjælp og service, hvis man bevæger sig mellem to eller
flere nordiske lande og sidder fast i systemet, fordi lande-
nes regel-systemer ikke passer sammen. Tjenesten er
beregnet for privatpersoner.

Der er etableret Hallo Norden kontorer i alle de nordiske
lande, og det er de forskellige nationale Foreningen Nor-
den organisationer, som er ansvarlige for de enkelte tje-
nester.

I løbet af 2002 kom der henvendelser med i alt ca. 900
spørgsmål.  

Skattespørgsmål er den mest dominerende gruppe, vi
modtager, og det er tydeligt, at de ofte meget indviklede
regler volder folk besvær, især hvis de tilhører en særlig
gruppe som f.eks. søfolk. Her forsøger Hallo Norden at
guide de pågældende videre til relevante myndighed, og
vil så vidt det er muligt følge „sagen til dørs“, således at
spørgeren ofte vender tilbage for supplerende hjælp.

Det har også i forbindelse med de mange spørgsmål 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 forskelligt
fra land til land, og vi har også i en række tilfælde kunnet
konstatere, at på trods af, at der på en del områder fin-
des nordiske konventioner, så fortolkes de ikke ens i de
lokale kommuner og regioner.

I disse tilfælde vil vi via Nordisk Ministerråd få rejst pro-
blemstillingerne på nordisk plan, eller hvor der er tale om
nationale fortolkningsproblemer rejse dem over for de re-
levante nationale myndigheder.

Et andet område, som der naturligt stilles mange spørgs-
mål til et flytning mellem landede og beskæftigelsesmu-
ligheder.

Som det fremgår er vores opgave at hjælpe spørgeren
videre til rette myndighed, men dog sådan, at vi også
selv indhenter oplysninger hos de ministerier, kommuner,
institutioner m.v., som arbejder med de pågældende
spørgsmål.

Hallo Norden træffes på tlf. 7020 1093 eller info@hallon-
orden.dk

HALLO NORDEN

MÅL

At gøre Frederiks og Carls Bastioner til en na-
turlig fysisk del af foreningens aktiviteter.

TILTAG

Landsforeningen udvirker den løbende restau-
rering og forbedring af de fysiske forhold.

Norden i Fokus i København blev etableret i efteråret
2002 i det gamle krudthus Frederiks Bastion over for
Holmen. 2002 blev således det andet fulde aktivitetsår,
og samtidig det mest omfattende.

Mere end 10.000 personer gæstede Bastionen og aktivi-
teterne i løbet af året, og aktivitetsmæssigt bredte vi os
over hele det kunstneriske og kulturelle spektrum med
kunstudstillinger, koncerter, teater, forfatteraftener og en
række andre kulturelle arrangementer.

Det blev samtidig året, hvor vi gennemførte to større
samarbejdsprojekter med Norden i Fokus kontorerne i
Stockholm, Reykjavik, Helsingfors og Oslo.

Det første var et udstillings- og aktivitetsprojekt nor-
den@world. Udstillingen satte fokus på kunsten som
verdensorienteret og det kunstneriske sprog som univer-
selt - og som dialog og brobygger mellem kulturer.
Kunstnerne havde alle hjemme i Norden, men med andre
kulturer med i bagagen, som f.eks. Cuba, Iran, England,
USA, Libanon og så en oprindelig tartar.

Endvidere blev udarbejdet et stort gademaleri med
kunstneren R.A. Kajol, og elever fra 5 skoler.

Den anden fællesnordiske aktivitet var et demokratipro-
jekt, hvor gymnasieelever fra alle de nordiske lande og
selvstyreområder deltog i en rejse til Oslo, Stockholm og
sluttende ved Nordisk Råds session i Helsingfors, hvor
eleverne satte sit præg med en ungdomsredaktion med
egen hjemmeside, videooptagelser, artikler og meget
mere.

På udstillingsfronten viste vi ud over ovennævnte udstil-
lingen ”Hvem er det, der tripper på min bro”. En gruppe
yngre, nordeuropæiske kunstnere tog udgangspunkt i
den svenske natur, hvorfra projektets ide udgik, og hvor
store dele af projektet var produceret. De bragte alle de-

NORDEN I FOKUS 2002



res erfaringer og opvækst som byboere i henholdsvis
Danmark, Norge og England ind i naturoplevelsen og
præsterede en super moderne natur mytologi, samtidig
med at de genfortalte historierne og myterne fra gamle
dage.

Som en snart fast tradition blev udstillingen ”Ung kunst”
som tidligere år gennemført i begyndelsen af året med
140 tilmeldte kunstnere. Projektet blev fulgt op af et sær-
ligt studievejledningsprojekt støttet af EU-midler, hvor der
blev gennemført et seminar for studievejledere, og der
blev endvidere etableret en særskilt hjemmeside for pro-
jektet.

I løbet af sommeren havde vi den ubetinget største publi-
kumsinteresse i forbindelse med en udstilling, nemlig Af-
sked i dybet – en  specialudstilling om den russiske
atomubåd Kursk på Carls Bastion. På denne udstilling
kunne man, via 150 unikke fotostater, følge katastrofen
og bjærgningsaktionen, hvor man gennem et internatio-
nalt samarbejde fik hævet Kursk.

Udstillingssæsonen sluttede med en meget markant og
personlig udstilling af kunstneren Lin Utzon om liv og død
i en beretning over temaet Aids.

Som et nyt initiativ arrangerede vi både i foråret og efter-
året brunch arrangementer om søndagen med forskellige
kunstnere og musikere. Rækken af forfatterarrangemen-
ter og andre kulturaktiviteter omfattede Bellman, Kale-
vala, Björnsson, Islandsk Saganat, Nordisk Gæstebud,
Ib Michael, William Heinesen m.fl.

Vi sluttede sæsonen med teater. Forestillingen ”Legen-
den om Juleroserne”. Skuespilleren Karin Rørbech og
cellisten Lise Rønlev stod på scenen. Frederiks Bastion
var i ca. 6 uger omdannet til teater, og vi oplevede vores
største publikumsmæssige succes ved 34 forestillinger
med op imod 3000 besøgende. I de levende kerters
skær kunne man opleve en meget fortættet og stem-
ningsfuld forestilling, og i caféen var der travlt med salg
af glögg og æbleskiver.

2002 blev også året hvor Foreningen NORDEN søsatte
et nyt omfattende projekt, etablering af en Øresundsmil-
jøskole i  samarbejde med Københavns Kommune. Pro-
jektet startede formelt den 1. januar 2003, men allerede i
efteråret 2002 deltog ca. 800 skoleelever fra Storkøben-
havn- og Malmøområdet i et pilotprojekt på Carls Bas-

tion, hvor de arbejdede med naturrelaterede temaer, sej-
lede i kanoer og studerede flora og fauna.

Det har i denne beretning kun været muligt at komme
omkring en del af de aktiviteter, som er blevet gennem-
ført i Norden i Fokus på Frederiks og Carls Bastioner.

Nordisk Ministerråd vil i løbet af 2003 tage stilling til for-
men for den videre udvikling m.h.p. dynamik og nye initi-
ativer, således at mange forskellige former for aktiviteter
kan afprøves. 
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Foreningen NORDEN har i forbindelse med reforme-
ringen af strukturen i 1998 lagt vægt på at intensivere
samarbejdet med foreningens samarbejdende medlem-
mer. Disse har nu fået samme formelle ret til at involvere
sig i udarbejdelsen af Foreningen NORDENs Handlings-
plan som de øvrige dele af foreningen, ligesom de har ret
til at pege på kandidater til valg til Landsstyrelsen på for-
eningens repræsentantskabsmøde. Nedenfor bringes en
liste over Foreningen NORDENs samarbejdende med-
lemmer og støttende medlemmer, som Foreningen NOR-
DEN er stor tak skyldig for de meget fornemme bidrag til
NORDENsvirksomhed. (I fortegnelsen er ud for nogle i
parentes skrevet (R), hvilket betyder, at organisationen er
repræsentereti Foreningen NORDENs repræsentanskab).

SAMARBEJDENDE MEDLEMMER
Afholdsselskabernes Landsforbund (R), Amtsrådsfor-
eningen i Danmark (R), AOF Danmark (R), Dansk Forfat-
terforening, BUPL - Forbundet for Pædagoger & Klub-
folk, COOP Danmark, Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom, Danmarks Designskole, Danmarks Biblioteks-
forening (R), Danmarks Lærerforening (R), Danmarks Te-
aterforeninger (R), Dansk Funktionærforbund, Dansk
Jernbaneforbund (R), Dansk Kvindesamfund (R), Dansk
Amatør Teater Samvirke, Dansk Byggeri, Eksportafde-
lingen, Dansk El-Forbund, Dansk Forsikring og Pension
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Dansk Husflidssel-
skab, Dansk Komponistforening, Dansk Kulturturné,
Dansk Kvindeforbund, Dansk Metalarbejder Forbund,
Ungdomsafdelingen, Dansk Metalarbejder Forbund (R),
Dansk Ungdoms Fællesråd (R), Dansk Urmager & Opti-
kerforbund, Danske Entreprenører, Danske Skov- og
Landskabsingeniører, Dansk-Finsk Forening, De Samvir-
kende Danske Landboforeninger, Den Danske Præste-
forening (R), Den Danske Boghandler Medhjælperfor-
ening, Det Danske Handelskammer (R), Det Kooperative
Fællesforbund i Danmark (R), DGI Danske Gymnastik- og

Idrætsforeninger (R), DSH De Samvirkende Hjemstavns-
foreninger (R), FOF Folkeligt Oplysnings Forbund (R), Fi-
nansforbundet (R), Finansraadet - Danske Pengeinstitut-
ters Forening (R), Folkehøjskolernes Forening i Danmark
(R), Folkeuniversitetet (R), Forbundet af Offentligt An-
satte, Forbundet Træ- Industri-Byg i Danmark (R), Frit
Oplysningsforbund FO (R), Handels og Kontorfunktionæ-
rernes Forbund, Håndværksrådet (R), K.P.A./B.P.F.,
KFUM& KFUK i Danmark, Kommunernes Landsforening
(R), Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (R), Land-
brugsraadet (R), Landsforbundet DUI, LEG og VIRKE (R),
Landsforeningen Ungdomsringen, Landsorganisationen i
Danmark LO (R), Liberalt Oplysningsforbund i Danmark
(R), Metal København, Nærings-& Nydelsesmiddelarbej-
derforbundet (N.N.F.) (R), Samarbejdsforum for Danske
Lytter- og Seerorganisationer (R), Selskabet til fremme af
levende kultur i Skolen (R), 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 Forsikring.

KONTAKT MED ANDRE ORGANISATIONER

MÅL

At styrke samarbejdet med foreningens sam-
arbejdende medlemmer.

TILTAG

Landsforeningen inviterer til et årligt møde 
mellem landsstyrelsen og de samarbejdende 
medlemmer.
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Foreningerne NORDENs Forbund er et samarbejdsorgan
for de nationale NORDEN-foreninger: NORDEN, Dansk
forening for nordisk samarbejde, Pohjola-NORDEN, Cen-
tralförbund i Finland för nordiskt samarbejde, Norrøna
Félagið i Føroyum, Foreningen NORDEN på Grønland,
Norræna félagið á Íslandi, NORDEN, norsk forening for
nordisk samarbeid, NORDEN, svensk förening för nor-
diskt samarbete og Föreningen NORDEN på Åland, samt
Foreningerne NORDENs Ungsdomsforbund (FNUF).

Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjola Ühing
(Foreningen NORDEN i Estland) og Biedríba Norden Lat-
vija (Foreningen NORDEN i Latvia).

Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale
foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det
folkelige nordiske samarbejde på alle områder. Forbun-
dets principprogram bygger på de prioriteringer, som
NORDEN-foreningerne har gjort for sit nationale arbejde
og præciserer nærmere indretningen og det ideologiske
fundament, som virksomheden hviler på.

Forbundets øverste besluttende organ er Præsidiet, som
er sammensat af ordførerne i de nationale foreninger.

Forbundets arbejde har i 2002, som det også har været
for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, været præget af
den vægt, som nu er blevet lagt på styrkelsen af Nord-
boernes Rettigheder og opfølgningen af de forslag, som
blev fremlagt af Ministerrådets udreder, ambassadør  Ole
Norrbacks slutrapport (ANP 2002:719). Med baggrund i
Ministerrådets rapport om "Åben for verdens vinde",
Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds forslag om "Ny
nordisk dagsorden", og NORDEN-foreningernes eget bi-
drag til udviklingen af det nordiske samarbejde "Norden i
tiden og verden" var det i 2002 muligt at skabe ny inter-
esse for de rettigheder borgerne i Norden skal have, når
de af forskellige grunde flytter mellem de nordiske lande.

I forbindelse med markeringen af Nordisk Råds 50-års
jubilæum har desuden FNF og foreningerne udarbejdet
et omfattende informationsmateriale om Rådets priser:
litteraturprisen, musikprisen og natur- og miljøprisen.
Nordisk Råds jubilæum blev specielt markeret af Forbun-
det og foreningerne gennem en række lokale arrange-
menter i venskabsby regi, gennem konkurrencer for del-
tagerne i Nordjobb og skoleudvekslingerne og gennem
forskellige arrangementer i de nationale foreningers regi.
Forbundet markerede desuden jubilæet med en special-
designet stemmeurne, som blev overrakt Nordisk Råds

Præsident under jubilæumssammenkomsten i Helsing-
fors.

I januar offentliggjorde Forbundet udfaldet af en undersø-
gelse af bankgebyrerne, som blev gennemført i decem-
ber 2001, og kunne der konstatere, at bankernes service
ved  overførsler mellem de nordiske lande var dyr, tog
lang tid og informationerne til kunderne var mangelfulde.
Undersøgelsen vakte berettiget opmærksomhed i hele
Norden og blev fulgt op af den svenske bankinspektion,
som kom til samme konklusioner, og af de nordiske
samarbejdsministre som gennemførte en tilsvarende
undersøgelse, også med samme resultat.

Både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd engagerede
sig i sagen, og de nordiske finansministre og samar-
bejdsministre lovede at finde løsninger på dette. Forbun-
det understregede samtidig, at det var vigtigt, at de nor-
diske lande, samtidig og efter samme retningslinier, fulgte
op på EU-kommissionens forordning om grænseover-
skridende betalinger i euro således, at også betalinger i
nordiske valutaer kunne ske efter samme regler og til
samme pris.

I forbindelse med gennemførelsen af Schengen-aftalen i
de nordiske lande rejste Forbundet krav over for rege-
ringerne om bl.a. fælles nordisk udformning af nationale
regler om de rejsendes muligheder for at medbringe
nødvendige mediciner.

Forbundet har også engageret sig i diskussionen om den
nordiske sprogforståelse og i en udtalelse i oktober blev
det krævet, at den nationale sprogpolitik og det nordiske
samarbejde om sprogforståelsen i Norden måtte trække i
samme retning, og at de enkelte lande må i sin nationale
sprogpolitik og lovgivning på området også inkludere et
nationalt ansvar for at styrke nordisk sprogforståelse.

Da Nordisk Råd skulle markere sit 50-års jubilæum blev
det nordiske samarbejde, måske stærkere end længe,
fokuseret på borgernes rettigheder og vilkår. Forbundet
har gennem sine initiativer kunnet bidrage til en større
opmærksomhed og konkretisering af samarbejdets prak-
tiske betydning for indbyggerne i Norden.

FORENINGERNE NORDENS FORBUND
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Præsidiets medlemmer er lederne i de nationale NOR-
DEN-foreninger og en repræsentant for Foreningerne
NORDENs Ungdomsforbund (FNUF).

I 2002 har sammensætningen været følgende:
Danmark Knud Enggaard (formand)
Finland Riitta Prusti (næstformand)
Færøerne Birgir Kruse
Island Sigurlín Sveinbjarnardóttir
Norge Grete Øverlier
Sverige Bengt Göransson
Åland Hasse Svensson (næstformand)
FNUF Antton Rönnholm (FNUF har været re

præsenteret af generalsekretæren Ta
pani Tulkki på Forbundets møder).

Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: 
i Reykjavik 14. april, 
i København 26. juni  
i Helsingfors 28. oktober 2002.

Præsidiet har behandlet i alt 44 sager.

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

Direktørkollegiet består af direktørerne/generalsekretæ-
rerne i de nationale NORDEN-foreninger og en repræ-
sentant for FNUF,  det ledes av FNFs generalsekretær og
fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet.

Ud over generalsekretæren har kollegiet haft følgende
sammensætning i 2001:
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Larserik Häggman
Island Óðinn Albertsson
Færøerne Høgni Djurhuus
Norge Berit Griebenow
Sverige Anders Ljunggren
Åland Åsa Juslin
FNUF Tapani Tulkki

Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af året:
i Reykjavik 15. april, 
i København 26. juni, 
i Jakobstad 8. august, 
i Helsingfors 29. oktober,  
i Malmö 19. november 2002.

Direktørerne har behandlet i alt 49 sager i 2002. Ud over
dette har direktørerne haft telefonmøder.

Styringsgruppen for biblioteksugen har haft et møde i
Oslo 13. januar 2002.

Skolegruppen har haft et møde den 29. januar 2002 i Kø-
benhavn.

Arbejdsgruppen for Venskabsbysamarbejdet har haft et
møde 9. august  2002 i Jakobstad.

Der blev også etableret en arbejdsgruppe for fælles med-
lemskort og fælles medlemsfordele. Gruppen har haft et
møde i Jakobstad 10. august 2002.

Sekretariatet for Foreningerne NORDENs Forbund har været
ledet af:
Terje Tveito, generalsekretær, og Antra Prane, adminis-
trationssekretær til 28.5 2002, da hun fik orlov. Som vikar
har Ruta Balcuna været ansat fra 15.5 2002.

Kontoradresse er Akersgata 67, 2. sal, Oslo.

Projektkoordinatorer:
Projektkoordinatorer for Nordjobb har været Anders
Bergström, Foreningen NORDEN, Sverige, for Nordprak-
tik: Klaus Elmo Petersen, Foreningen NORDEN, Dan-
mark, for Biblioteksprojektet: Leila Lukander, Pohjola -
NORDEN, og for Nordskol og Nordplus mini: Birgitta
Engman, Foreningen NORDEN, Sverige.
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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 Foreningen
NORDEN repræsenteret ved Søren Sørensen. I  Fondet
for dansk-svensk Samarbejde og Fondet for dansk-
islandsk Samarbejde er Foreningen NORDEN repræsen-
teret ved generalsekretær Peter Jon Larsen.

FEMTE MAJ FONDEN
Denne fond, hjemmehørende i Göteborg, uddeler stipen-
dier hvert andet år til unge danske, som under kortere
ophold i Sverige ønsker at studere svensk kultur samt
svensk samfunds- og næringsliv.

I fondsstyrelsen er Foreningen NORDEN repræsenteret
ved generalsekretær Peter Jon Larsen med Elisabeth 
Espedal, Hillerød som suppleant.

SAMARBEJDE MED FONDE

HJEMMESIDEN
I 2002 blev hjemmesiden udvidet med en lukket sektion
for tillidsfolk, hvor diverse relevante materialer nu forefin-
des:

telefonlister
årsberetninger
tillidsmandsvejledning
referater
og ultimo 2002, blev endvidere medlemslister 
og adresseetiketter tilgængelige

IT

Landskontorets faste medarbejderstab bestod i
2002 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
Chantal M.T. Deleaplace Lynge, projekt assistent, 
Bastionerne
Bjørn Jensen, Praktisk medhjælp, Bastionerne
Boban Dimitrievski, Nordjobb og Bastionerne
Brian Erichsen, Nordjobb og Nordpraktik
Kenneth B.B. Jensen, Nordpraktik og Bastionerne
Kirsten Præstrud, udstillingsmedarbejder, Bastionerne
Krister Hansen, Nordjobb og Nordpraktik
Nanna Rosenfeldt, Sekretær for generalsekretæren 

LANDSKONTORET
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LANDSSTYRELSEN 2002

Landsstyrelsesformand Knud Enggaard

Landsstyrelsesnæstformand Arne Nielsen

Landsstyrelsens øvrige medlemmer 

Repræsentantskabsvalgt

(Storstrøms Amt) Vibeke Bille-Hansen
(Ringkøbing Amt) Mogens Brock
(Københavns/Frederiksberg Kommune)   Henrik Hagemann
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Alex Heick
(Københavns Amt) Per Kaalund
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Marie Østergaard Knudsen
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Susanne Prip Madsen
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Leif Mikkelsen
(Vestsjællands Amt) Astrid Mortensen
(Fyns Amt) Dorit Myltoft
(Nordjyllands Amt) Ole Stavad
(Københavns Amt) Christian Steffensen
(Viborg Amt) Else Theill Sørensen
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Kristen Touborg

Amtskredsvalgt

(Vejle Amt) Ole Ballisager
(Sønderjyllands Amt) Inger-Marie A.Bennetzen
(Fyns Amt) Lars Peter Christiansen
(Frederiksborg Amt) Elisabeth Espedal
(Frederiksborg Amt) Poul E. Frederiksen
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Frants Hagen Hagensen
(Region Bornholm) Flemming Hansen
(Sønderjyllands Amt) Jens  Peter Thestrup Jensen
(Roskilde Amt) Arne Jensen
(Århus Amt) Inge Vejby Møller
(Roskilde Amt) Margit Nielsen
(Ribe Amt) Jens Rahbek Pedersen
(Region Bornholm) Poul A. Pedersen
(Vestsjællands Amt) Vagn Pedersen
(Viborg Amt) Erik Rasmussen
(Nordjyllands Amt) Axel Schade
(Fyns Amt) Kathrine Stensgaard
(Københavns Amt) Søren Sørensen
(Storstrøms Amt) Helge Sørensen
(Ringkøbing Amt) Hans Chr. Wiwe

LANDSFORENINGENS ORGANISATION I PERSONER OG TAL
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Landsstyrelses-suppleant
(Nordjyllands Amt) Vagn Bech
(Sønderjyllands Amt) Peter M. Bramsen
(Ringkøbing Amt) Steen Holm Christensen
(Københavns Amt) Hanne Ekstrand
(Vestsjællands Amt) Kirsten Eschricht
(Århus Amt) Eva Helmig
(Vejle Amt) Roar Hymøller
(Frederiksborg Amt) Lennart Johansson
(Århus Amt) Hans Jørgensen
(Region Bornholm) Erik Frigård Mogensen
(Viborg Amt) Gerda Pedersen
(Ribe Amt) Aage W. Rieck
(Sønderjyllands Amt) Anna M. Sigurjónsdóttir
(Storstrøms Amt) Børge Stenstrup
(Frederiksborg Amt) Henning Sørensen
(Fyns Amt) Erik H. Sørensen
(Fyns Amt) Bøje Østerlund

Landsstyrelses-observatør 
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Preben Sørensen
(Københavns Amt) Bendt Thuesen

Landsstyrelses-repræsentant for FNU
(Københavns/Frederiksberg Kommune) Karen Marie Kristensen

Amtsstyrelsesformænd
København/Frederiksberg Susanne Prip Madsen
Københavns Amt Hanne Ekstrand
Frederiksborg Amt Elisabeth Espedal
Roskilde Amt Arne Jensen
Vestsjællands Amt Vagn Pedersen
Storstrøms Amt Helge Sørensen
Bornholms Amt Poul A. Pedersen
Fyns Amt Kathrine Stensgaard
Sønderjyllands Amt Inger-Marie A. Bennetzen
Ribe Amt Jens Rahbek Pedersen
Vejle Amt Roar Hymøller
Ringkøbing Amt Hans Chr. Wiwe
Århus Amt Arne Nielsen
Viborg Amt Ellen Andersen
Nordjyllands Amt Niels-Ove Vestergaard

Lokalafdelingerne og deres formænd 
Allerød Lennart Johansson
Assens Karen Valeur
Ballerup / Ledøje / Smørum / Værløse Bendt Thuesen
Birkerød Poul E. Frederiksen
Bjerringbro Carl Henrik Frøsig
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Bogense  Svend-Erik Errebo-Hansen
Brande  Nancy Nielsen
Broby Ib Hansen
Brønderslev Axel Schade
Dianalund Margit Andersen
Ebeltoft Leif Glavind
Esbjerg Carl-Johan Grabe
Egvad Bent Dollerup
Frederiksberg Christian Lauritz-Jensen
Fredensborg / Humlebæk  Søren Krag
Fredericia Inger Davidsen
Frederikshavn Karin Arveschoug Jensen
Frederikssund Knud B. Christoffersen
Frederiksværk / Hundested Nina Melbye
Frøs Herred Inger-Marie A. Bennetzen
Fåborg Lisbeth Johansen
Farsø Evald Saarup
Fladså Eva Nordgaard
Gentofte Arne Husfeldt
Glamsbjerg Poul Riis Svendsen
Grenå Per Gentsch
Grindsted Jakob Kristiansen
Gladsaxe/Herlev Ruth Møllgaard Olsen
Græsted / Gilleleje John Grove
Hvidovre Bente Høegh
Haderslev / Christiansfeld / Vojens Aksel Gyldenkærne
Hadsten / Hinnerup Svend Winkler
Hadsund Birthe Jørgensen
Hammel Susanne Kaae
Helsinge Anne Petersen
Helsingør Annette Bredorf
Herning Hans Chr. Wiwe
Hillerød Elisabeth Espedal
Hjørring Finn Nielsen
Hobro Jørgen Damm
Holmegård Jon Danielsson
Holstebro Lars Stampe
Horsens Vibeke Nørgaard Nielsen
Hvalsø Oddlaug Gotfredsen
Hvetbo Herred Søren Mortensen
Ikast Jørgen Vingborg
Kaløvig Carl Johan Christiansen
Tårnby / Dragør Terkel Spangsbo
Kerteminde  Karen Havelund Andersen
Kjellerup Ellen Andersen
Kolding Ole Ballisager
Korsør Arne Hønberg
Køge Ole Nybjerg
København Susanne Prip Madsen
Karup  Jann Rasmussen
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Lyngby / Taarbæk Hanne Ekstrand
Langeland Sonja Fogsgaard
Lemvig Vagn Baunsgaard
Løgstør Bent Grundtvig Sørensen
Langeskov  Grete Østergård Hansen
Malt Herred Jens Rahbek Pedersen
Maribo Henrik Søgaard
Midtfyn Tom Warren
Møn / Bogø Helge Sørensen
Morsø Martin Horsted
Nakskov Ebba Hribar
Nyborg Povl Lundsgaard
Nykøbing Falster Ole Krarup
Nykøbing-Rørvig / Trundholm Birthe Thomassen
Nysted Børge Stenstrup
Næstved Stig Andersen
Nørre Rangstrup Herred Peter M. Bramsen
Odder Ruben Andersen
Odense Birthe Heide-Ottosen
Præstø Torben Dinesen
Randers / Langå Ingrid Overgaard Hansen
Ringkøbing Gunnel Draiby
Ringsted Kirsten Eschricht
Roskilde Bent Bardtrum
Rødby J. K. O. Jakobsen
Rødovre Eigil Malmer
Rønne Flemming Hansen
Fakse / Rønnede Hanne Holck
Søllerød Ivan Vium
Sakskøbing Lars Johannsen
Samsø Gunilla Pade
Silkeborg Søren Andersen
Skagen Leif Rosenkjær Andersen
Skanderborg og Ry Knud Ernst-Jensen
Skælskør Astrid Mortensen
Skive Martin Bach-Vilhelmsen
Skjern - Videbæk Søren Nørgård
Skærbæk Jenny Brodersen
Slagelse Vagn Pedersen
Sorø Hans Lambæk Nielsen
Stevns Marianne Larsen
Struer / Vinderup Birgit Østergaard
Svendborg Kathrine Stensgaard
Sydthy -Thyholm - Jegindø Gerda Pedersen
Sæby Niels-Ove Vestergaard
Sønderborg / Gråsten Jens  Peter Thestrup Jensen
Sydslesvig  Lone Anker Jacobsen
Stenløse Poul Vendorf
Solrød Arne  Jensen
Thisted Else Lund
Tølløse / Holbæk / Jernløse Marianne Lyngbye
Tønder Bent Valeur
Tørring / Give Dorthe Duelund
Tåstrup / Hedehusene Svend Pedersen
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Trehøje Johannes Munck Jepsen
Tommerup Ruth Møller Hansen
Dragsholm Erik Worsøe
Varde Kirsten Dahl Andersen
Vejle Roar Hymøller
Viborg Jytte Løvaa
Vordingborg / Langebæk Jørn Nielsen
Vallø Preben Hansen
Ærø Lars Peter Christiansen
Brovst og Fjerritslev - Han Herred Jens Axelsen
Ølstykke Henning Sørensen
Aabenraa Benthe Madsen
Åkirkeby Erik Frigård Mogensen
Aalborg / Nørresundby Karen Lis Hedegaard
Århus Arne Nielsen
Aars Peder Arthur Jensen
Årup / Vissenbjerg Frode Moestrup
Årslev Niels Kronvald
Ålestrup  Kirsten Bollerup
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AFD. 31.12. 2002 01.01. 2002 i tal i %
0600 FREDERIKSBERG 210 221 -11 -5,0
1109 KØBENHAVN 47
KREDSEN 
KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 678 706 -28 -4,0

0201      BALLERUP 101 ,2
0700      GENTOFTE 217 229 --5,2
0711 GLADSAXE/HERLEV -7 -9,0
0703 GLOSTRUP 140 140 0 0,0
0808 HERLEV (sml. m. Gladsaxe -6 -
0800 HVIDOVRE 70 75 -5 -6,7
1103 KASTRUP/DRAGØR 57 57 0 0,0
1200 LYNGBY/TAARBÆK 285 286 -1 -0,3
1808 RØDOVRE 43 50 -7 -14,0
1900 SØLLERØD 114 126 -12 -9,5
2006 TAASTRUP/HEDEHUSENE 26 29 -3 -10,3
KØBENHAVNS AMT i alt 11758 7

0100 ALLERØD 231 227 4 1,8
0202 BIRKERØD 192 191 1 0,5
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 89 88 1 1,1
0607 FREDERIKSSUND 74 82 -8 -9,8
0608 FREDERIKSVÆRK/HUNDESTED 1 0,7
0712 GRÆSTED/GILLELEJE 51 58 -7 -12,1
0806 HELSINGE 55 55 0 0,0
0807 HELSINGØR 149 140 9 6,4
0810 HILLERØD 408 421 -13 -3,1
0817 HORNS HERRED (sammenlagt) -15,4
0820 HØRSHOLM 78 88 -10 -11,4
1924 STENLØSE 52 59 -7 -11,9
2802 ØLSTYKKE 59 63 -4 -6,3
FREDERIKSBORG AMT i alt 1597 1634 -37 -2,3

0818 HVALSØ 46 45 1 2,2
1108 KØGE 80 88 -8 -9,1
1805 ROSKILDE 145 158 -13 -8,2
1925 SOLRØD 31 34 -3 -8,8
2210 VALLØ 35 36 -1 -2,8
ROSKILDE AMT i alt 337 361 -24 -6,6

0400 DIANALUND 22 22 0 0,0
0610 FUGLEBJERG (sammenlagt)
0805 HASLEV 8 11 -3 -27,3
1002 JYDERUP 7 9 -2 -22,2
1101 KALUNDBORG 22 27 -5 -18,5
1107 KORSØR 78 75 3 4,0
1205 LØVE HERRED 36 40 -4 -10,0
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1407 NYKØBING/TRUNDHOLM 45 49 -4 -8,2
1804 RINGSTED 122 121 1 0,8
1906 SKÆLSKØR 114 109 5 4,6
1910 SLAGELSE 256 262 -6 -2,3
1911 SORØ 100 89 11 12,4
1923 SVINNINGE 17 19 -2 -10,5
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 119 129 -10 -7,8
2201 DRAGSHOLM 92 96 -4 -4,2
VESTSJÆLLANDS AMT i alt 1040 1060 -20

0601 FAKSE (sammenlagt) 17 19
0614 FLADSÅ
0814 HOLMEGAARD
1303 MARIBO 56 64 -8 -12,5
1306 MØN 158 163 -5 -3,1
1401 NAKSKOV 86 98 -12 -12,2
1405 NYKØBING F 90 93 -3 -3,2
1408 NYSTED 77 67 10 14,9
1409 NÆSTVED 88 97 -9 -9,3
1601 PRÆSTØ 56 58 -2 -3,4
1807 RØDBY 55 57 -2 -3,5
1810 RØNNEDE 28 29 -1 -3,4
1901 SAKSKØBING 55 59 -4 -6,8
1912 STEVNS 92 93 -1 -1,1
1914 STUBBEKØBING 14 10 4 40,0
2206 VORDINGBORG 112 128 -16 -12,5
STORSTRØMS AMT i alt 1033 1087 -54

1809 RØNNE 147 135 12
2902 ÅKIRKEBY 80 79 1 1,3
BORNHOLMS AMT i alt 227 214 13

0103 ASSENS 9 50 9
0204 BOGENSE 123 105 18 17,1
0208 BROBY 46 47 -1 -2,1
0611 FÅBORG 120 129 -9 -7,0
0702 GLAMSBJERG 78 75 3 4,0
1104 KERTEMINDE 222 205 17 8,3
1201 LANGELAND 32 34 -2 -5,9
1214 LANGESKOV 123 118 5 4,2
1304 MIDDELFART 48 56 -8 -14,3
1305 MIDTFYN 49 50 -1 -2,0
1404 NYBORG 78 74 4 5,4
1502 ODENSE 176 221 -45 -20,4
1503 OTTERUP 15 15 0 0,0
1916 SVENDBORG 123 129 -6 -4,7
2013 TOMMERUP 79 86 -7 -8,1
2701 ÆRØ 115 117 -2 -1,7
2908 ÅRSLEV 102 98 4 4,1
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2907 ÅRUP/VISSENBJERG 66 73 -7 -9,6
FYNS AMT i alt 1654 1683 -29 -

0609 FRØS HERRED 168 179 -11
0801 HADERSLEV 134 137 -3 -2,2
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 143 143 0 0,0
1909 SKÆRBÆK 155 155 0 0,0
1922 SYDSLESVIG 488 527 -39 -7,4
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 166 172 -6 -3,5
2004 TØNDER 166 140 26 18,6
2901 AABENRAA 252 264 -12 -4,5
SØNDERJYLLANDS AMT i alt 1672 1717 -45 -

0206 BRAMMINGE (sammenlagt) 2,5
0502 ESBJERG 62 77 -15 -19,5
0705 GRINDSTED 28 32 -4 -12,5
1301 MALT HERRED 146 127 19 15,0
1802 RIBE 35 41 -6 -14,6
2202 VARDE 75 74 1 1,4
RIBE AMT i alt 355 359 -4 -

0605 FREDERICIA 131 129 2 1,6
0816 HORSENS 69 69 0 0,0
1106 KOLDING 108 113 -5 -4,4
2005 TØRRING 23 22 1 4,5
2203 VEJLE 116 102 14 13,7
VEJLE AMT i alt 447 435 12

0104 AULUM/HADERUP (sammenlagt)6,7
0207 BRANDE 136 145 -9 -6,2
0503 EGVAD 49 51 -2 -3,9
0809 HERNING 273 293 -20 -6,8
0815 HOLSTEBRO 91 83 8 9,6
1001 IKAST 56 66 -10 -15,2
1203 LEMVIG 95 101 -6 -5,9
1803 RINGKØBING 66 71 -5 -7,0
1908 SKJERN 78 85 -7 -8,2
1913 STRUER 160 163 -3 -1,8
2007 TREHØJE 45 46 -1 -2,2
RINGKØBING AMT i alt 1074 1134 -60

0501 EBELTOFT 153 155 -2 -1,3
0704 GRENÅ 63 69 -6 -8,7
0802 HADSTEN/HINNERUP 126 133 -7 -5,3
0804 HAMMEL 44 48 -4 -8,3
0835 HØRNING (sammenlagt)
1102 KALØVIG 148 152 -4 -2,6
1501 ODDER 247 234 13 5,6
1801 RANDERS/LANGÅ 124 138 -14 -10,1
1806 ROUGSØ HERRED (sammanlagt)
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1902 SAMSØ 91 87 4 4,6
1903 SILKEBORG 176 190 -14 -7,4
1905 SKANDERBORG 91 98 -7 -7,1
2905 ÅRHUS 297 329 -32 -9,7
ÅRHUS AMT i alt 1615 1696 -81

0203 BJERRINGBRO 27 31 -4
1112 KARUP 111 98 13 13,3
1105 KJELLERUP 81 81 0 0,0
1307 MORSØ 32 39 -7 -17,9
1907 SKIVE 148 146 2 1,4
1917 SYDTHY 57 63 -6 -9,5
2002 THISTED 122 141 -19 -13,5
2204 VIBORG 268 267 1 0,4
2911 AALESTRUP 44 45 -1 -2,2
VIBORG AMT i alt 890 911 -21

0209 BRØNDERSLEV 100 106 -6 -5,7
0613 FARSØ 67 67 0 0,0
0606 FREDERIKSHAVN 69 78 -9 -11,5
0803 HADSUND 37 40 -3 -7,5
0812 HJØRRING 178 207 -29 -14,0
0813 HOBRO 93 96 -3 -3,1
0819 HVETBO HERRED 17 24 -7 -29,2
1204 LØGSTØR 40 46 -6 -13,0
1904 SKAGEN 45 46 -1 -2,2
1919 SYDØSTVENDSYSSEL 4 6 -2 -33,3
1920 SÆBY 30 36 -6 -16,7
2801 HAN HERRED 104 104 0 0,0
2903 AALBORG/NØRRESUNDBY 185 -9 -4,9
2906 ÅRS 22 1 4,5
NORDJYLLANDS AMT i alt 1063 -80 -
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-42

-3
0
0

-2
-5
6

-5
-10

2
-17

-1
-4
-2
-4

-20
2

-1
2
2
0
0
1

-2
3

-24

-2,2
-6,3
0,0

-2,0
-2,6

-11,1
0,0
0,0

-6,3
-3,4
10,5
-4,1
-3,7
4,5

-1,9

-1,0
-6,0
-2,9

-10,8
-11,2

2,2
-5,9
5,0
4,4
0,0
0,0
1,0

-1,1
13,0
-2,4
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DIREKTE UNDER LANDSKONTORET
MEDLEMMER I UDLANDET MM. 45 40 5 12,5
STØTTEMEDLEMMER 95 92 3 3,3

SKOLE- OG BIBLIOTEKSMEDLEMMER
Erhvervsskoler 21 23
Efter/ungdomsskoler 52 56
Gymnasier 58 56
Seminarier 16 19
Højskoler 18 22
Folkeskoler 655 631
Musikskoler 10 0
Andre skoler

1
SKOLEMEDLEMMER i alt 839 808

BIBLIOTEKER i alt 77 75

FORENINGEN NORDEN MEDLEMMER i alt 15.834 15.435 399

MEDLEMSTAL I FORENINGEN NORDENS UNGDOM

AFD
3009 STORKØBENHAVN 244 279 - 35 -12,5
3502 SYD- OG SØNDERJYLLANDS UNGDOM 27 36 -9 -25,0
3807 HELSINGØR UNDGOM 32 35 -3 -8,6
3809 NORDISTERNE HERNING 8 40 -22 -55,0
4502 ODENSE UNGDOM 49 61 -12 -19,7
5904 FNU NORDJYLLAND (nyetableret i 2002) 0 0 0
5905 ÅRHUS UNGDOM 190 220 -30 -13,6
FNU i alt 560 671

791

75

15.627

307

23

44

14

50

71

199

708

-207

63
-4
12
-4
1

71
9

148

-1

26
-15
38

-22
2

5
26

Tilgang i %
-1

Tilgang i tal

299
77

18
50
56
15
17

616
11
8

564
-19

-6

-3

45
95

21
52
58
16
18

655
10
9

839

77

15.834

244
27
32
18
49
0

190
560

254
-18

-48

-2

Rettelse
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ARBEJDER FOR ØGET SAMARBEJDE OVER DE NORDISKE LANDEGRÆNSER 

har taget initiativ til
pasfrihed i Norden
frit nordisk arbejdsmarked
den nordiske socialkonvention
det nordiske kultursamarbejde
det nordiske uddannelsessamarbejde 

sætter fokus på
skole og uddannelse
venskabsbysamarbejde 
kultur 

formidler udvekslingsrejser for lærere og elever
sender skoleklasser på udveksling til andre nordiske lande via Nordplus Mini
sender unge på udveksling via projekt Nordjobb

driver projektet Norden i Fokus som et nor disk informations-, kultur- og 
debatvindue på Frederiks og Carls Bastioner i København
driver rådgivnings- og informations-telefontjenesten Hallo Norden
samarbejder med bl. a. Nordisk Ministerråd om en række projekter

blev grundlagt i 1919
har 148 lokalafdelinger over hele Danmark
har 15.000 personlige medlemmer
har 1000 skole- og biblioteksmedlemmer
har mere end 100 organisationer, foreninger og institutioner som støttende 
og samarbejdende medlemmer
er repræsenteret i en række bilaterale nordiske fonde
udgiver magasinet Nord Nu, som tilsendes al-le medlemmer fire gange årligt
har søsterforeninger i alle de nordiske lande
har en tilknyttet Foreningen NORDENs Ungdom

VIDSTE DU, AT FORENINGEN NORDEN...

De nationale foreninger med i alt ca 70.000 medlemmer har et samarbejdsorgan (Foreningerne Nor-
dens Forbund) til støtte for vores fælles interesser i styrkelsen af det folkelige nordiske samarbejde. 
Forbundet har medansvar for et antal regionale informationskontorer rundt om i Norden, for Orkester
Norden og samarbejder med nye Foreningen Norden-afdelinger i Estland, Letland, Litauen og Skt.
Petersborg. Som medlem af Foreningen NORDEN i Danmark kan du købe publikationer til fordel-
agtige priser, få gode rejsetilbud, rabatter på hoteller, færger, billeje m.m.

Du får også information om diverse arrangementer – lokalt og på landsplan.


