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FORORD 
 
Foreningen NORDEN knækkede kurven og fik 
medlemsfremgang forrige år. Også i 2005 
fastholdt vi medlemsfremgangen. Det forpli-
ter. Vi har gennemført en medlemshverve-
kampagne i 2005, og alle kræfter skal nu 
sættes ind på at sikre en fortsat fremgang 
uden tilsætningsstoffer. Det er nu, vi skal 
bevise, at foreningen er en attraktion også 
for nye medlemmer, selvom de skal betale 
fuldt kontingent. Når vi ser de lokale 
aktiviteter for 2005/2006, der fremgik af 
medlemsbladet i efteråret 2005, er der god 
grund til optimisme. Der er et hav af gode 
tilbud til medlemmerne. Og en stor tak skal 
lyde til de mange tillidsfolk rundt om i landet, 
som har knoklet for at få de fine sæson-
programmer op at stå. 
 
 
270.000 kr. plus, plus til det lokale 
arbejde 
 
Foreningen NORDENs landslotteri 2005 gav 
som resultat, at 270.000 kr. gled ned i de 
lokale kasser hos de afdelinger, der har 
været med til at sælge lodderne. Det giver 
god baggrund for et aktivt lokalt arbejde for 
den nordiske sag. Vi ser gerne, at endnu flere 
lokalafdelinger sælger lodsedler. Det er ikke 
nogen dårlig måde at markedsføre sig på 
lokalt, man kommer i kontakt med mange 
nye mennesker og får lejlighed til at fortælle, 
at foreningen eksisterer og samtidig får man 
et kontant afkast. 
 
Landsforeningen betaler også KODA/Gramex 
afgiften for kunstnere, der optræder i for-
eningens programmer lokalt. KODA er en 
forkortelse for Komponistrettigheder i Dan-
mark. 
KODA repræsenterer danske og internatio-
nale ophavsrettigheder for komponister, 
sangskrivere og musikforlag, når musik spilles 
offentligt i Danmark, Grønland og Færøerne. 
Landsforeningen har en aftale med KODA/ 
Gramex, hvor landsforeningen betaler af-
giften, så lokalafdelingerne ikke selv skal op 
med penge hver gang. 
 
Landsforeningen betaler også til Rejsega-
rantifonden, så lokalafdelingerne kan lave 
rejser  og være  omfattet af  Rejsegarantifon- 

 
 
 

den uden selv at skulle stille garantien på 
300.000 kr. og betale den årlige afgift. 
 
Landsforeningen har som bekendt også en 
aktivitetsfond på 50.000 kr., som støtter 
særlige aktiviteter i lokalafdelingerne. De 
særlige aktiviteter skal være fornyende 
og/eller i særlig grad rette sig til kommende 
medlemmer. Vi lægger også meget vægt på, 
at aktiviteterne er synlige i de lokale medier. 
Landsforeningen betaler også for arbejdet i 
amtskredsene – et tilskud på 7 kr. pr. med-
lemskab tilfalder arbejdet i amtskredsene.  
Landsforeningen udvider i øjeblikket mar-
kedsføringsmaterialet til det lokale arbejde, 
som stilles gratis til rådighed for lokalafde-
lingerne. 
 
Ovenstående er selvfølgelig helt naturlige op-
gaver for en landsforening, men de bliver of-
te glemt, når man taler om den økonomiske 
relation lokalafdelingerne og landsforeningen 
imellem. 
 
 
Medlemshvervekampagnen 
 
I forbindelse med medlemshvervekampag-
nen 2005, blev der produceret 3 nye pla-
kater, der kan bruges i markedsføringen af 
Foreningen NORDEN lokalt. De kan bestilles 
på landskontoret.  
 
Ligeledes producerede vi en lille film i MPEG-
format. De, der er gode til IT, kan bruge 
filmen i stedet for den ene plakat, da filmen 
via en computer og en projektor kan indstilles 
i samme format som plakaten. Filmen (knap 
2 minutter) er high-tec, starter ude i verdens-
rummet, nærmer sig jorden, jorden bliver 
derefter Foreningen NORDENs logo, og den 
fortsætter så ind i den ene af kuglerne i 
logoet og slutter med plakaten. På den måde 
kan der skabes særlig opmærksomhed om 
plakaterne på f.eks. en lokal foreningsmesse, 
da der både er action og lyd på sekvensen. 
 
En anden film (9 minutter), der også blev en 
del af markedsføringsmaterialet, er ”Noget 
om Norden”. En sjov gammel tegnefilm om 
det nordiske samarbejde. Filmen blev skabt 
på grundlag af en idé af Carl Th. Dreyer. 



  
 

Manuskript og tegninger er af Bent Barfod, 
animeringen lavet af Børge Hamber, 
musikken er af Hans Schreiber, og indta-
lingen er gjort – godt og sjovt – af Hannah 
Bjarnhof. 
 
Så ud over en lang række aktiviteter rundt 
om i landet fik vi opdateret vores medlems-
hvervningsmateriale. Det var også hårdt 
tiltrængt – men materialerne har en 
langsigtet virkning og er også til rådighed i 
2006 og årene fremover. De kan bestilles på 
landskontoret. 
 
Den skriftlige beretning indeholder en 
oversigt over de tiltag, som landsforeningen 
gennemførte i 2005. Hver lokalafdeling har 
sin egen beretning, som forelægges på 
generalforsamlingen i marts måned, og amts-

kredsene har deres beretninger, der fore-
lægges på amtskredsmøderne i maj. Samlet 
set er det udtryk for en stor aktivitets-
mængde. Det glædelige er, at aktiviteterne 
både i kvalitet og kvantitet er i fremgang. 
Medlemsmæssigt, aktivitetsmæssigt og øko-
nomisk er Foreningen NORDEN inde i en 
positiv udvikling. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Foreningen NORDEN 

 
 

Peter Jon Larsen 
Generalsekretær 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

LANDSFORENINGENS ORGANISATION 
 
Mål 
 

 At støtte lokalforeningerne i rekrutte-
ring af nye medlemmer. 

 
 At afholde et internt kursus. 

 
 At skabe positiv synergi mellem akti-

viteterne i foreningen og aktiviteterne 
i de løbende projekter, herunder 
Nordjobb, Hallo Norden og Norden i 
Fokus. 

 
 At gøre Frederiks og Carls bastioner til 

en naturlig del af foreningens aktivi-
teter. 

 
 At amtskredsene etablerer værksteds-

kurser for lokalafdelingernes bestyrel-
sesmedlemmer 

 
 
Tiltag 
 

 Landsforeningen afsætter i budget 
2006 50.000 kr. til en fond, der kan 
søges af lokalafdelingerne til aktivi-
teter. Aktiviteter der er fornyende og 
henvender sig til potentielt nye med-
lemmer, skal prioriteres højest. 

 
 Landsforeningen koordinerer tiltag af 

betydning for hvervning af nye med-
lemmer. 

 
 Organisationsudvalget planlægger og 

gennemfører internt kursus.  
 

 Landsforeningen melder ud omkring 
aktuelle muligheder og tilbud i forbin-
delse med projekterne. 

 
 Landsforeningen udvirker den løbende 

restaurering og forbedring af de fy-
siske forhold. 

 
 Landsforeningen sikrer, at aktivitets-

tilbuddene udbredes til foreningens 
medlemmer. 

 

 Forslag til program udsendes i Ny-
hedsbrevet til tillidsfolk og optages på 
hjemmesiden. 

 
 
Repræsentantskabsmøde 
 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag 
den 17. september 2005 på Odense Kom-
munes Uddannelsescenter, Odense. 
 
Referatet er tilgængeligt på Foreningen 
NORDENs hjemmesides afsnit for tillidsfolk. 
Landsformanden Frode Sørensen aflagde den 
mundtlige beretning. Efter formandens be-
retning og debatten herom blev beretningen 
vedtaget. Repræsentantskabet vedtog også, 
med mindre ændringer og justeringer, 
landsstyrelsens forslag til handlingsplan.  
 
Regnskaber, kontingent og kontingentfor-
deling og budgetter blev vedtaget, ligesom 
man valgte stemmeberettigede blandt de 
samarbejdende medlemmer for det følgende 
år. Landsstyrelsen blev konstitueret (fremgår 
under afsnittet Landsforeningens organisation 
i personer og tal). De to kritiske revisorer 
blev valgt, nemlig Mette Koefoed Bjørnsen og 
Roar Hymøller.  
 
 
Landsstyrelsesmøder 
 
I 2005 blev der afholdt 3 landsstyrelsesmø-
der. Referaterne er tilgængelige på Fore-
ningen NORDENs hjemmesides afsnit for 
tillidsfolk.  
 
Første møde blev holdt den 29. januar på 
Frederiks Bastion. Her drøftede landssty-
relsen det danske formandskab for det 
nordiske samarbejde og glædede sig over, at 
oplægget ”Norden i bevægelse – bevæ-
gelsernes Norden”, som var vedtaget på juni-
mødet året før, havde haft signifikant 
indflydelse på regeringens oplæg. Lands-
styrelsen drøftede så et konkret oplæg til 
”Aktiviteter, der understøtter det danske 
formandskab”, hvor Udenrigsministeriet hav-
de givet et særligt tilskud på kr. 500.000 til at 
gennemføre folkelige aktiviteter i formand-
skabsåret. 



  
 

 
Andet møde blev holdt 18. juni også på 
Frederiks Bastion. Ud over at komme med 
landsstyrelsens indstillinger til repræsentant-
skabsmødet, havde landsstyrelsen en grundig 
gennemgang af foreningens projektvirksom-
hed. 
 
Tredje møde blev holdt 5. oktober i Odense 
og her var det primært konstitueringen af 
foreningens nævn og udvalg, herunder for-
retningsudvalg, som var centralt på dagsor-
denen. Konstitueringerne fremgår af årsbe-
retningen. 
 
 
Forretningsudvalgsmøder 
 
Der blev holdt 4 ordinære forretnings-
udvalgsmøder i 2005, nemlig den 18. januar, 
6. april, 26. maj og 16. november. Derudover 
blev der holdt et møde med de kritiske 
revisorer den 8. juni. Der henvises til 
referaterne på hjemmesiden.  
 
 
Organisationsudvalget 
 

Organisationsudvalget bestod i 2005 af føl-
gende medlemmer: 
 
Arne Nielsen (formand) 
Vibeke Bille-Hansen 
Lars P. Christiansen 
Susanne Prip Madsen 
Helge Sørensen 
Mikkel Hvid Johansen (FNU) 

 
Udvalget har holdt 3 møder i 2005, nemlig 
11. januar, 25. april og 2. november. Alle re-
feraterne er tilgængelige på nettet på fore-
ningens hjemmeside. 
 
 
Sproggruppen 
 

Sproggruppen består af Henrik Hagemann, 
Mette Heide (FNU) og Søren Sørensen. 
 
 
På sporet af Norden 
 

Foreningen NORDEN tog i forbindelse med 
det fællesnordiske projekt Nordliv 1995–97 
initiativ til udarbejdelsen af en udstilling, På 
sporet af Norden. Udstillingen er tilrettelagt 
af den danske forfatter Ebbe Kløvedal Reich, 
arkitekt Søren Sass og projektkonsulent 
Jesper Boysen. Udstillingen viser efter et 
strejftog gennem historien Norden og nord-
boernes muligheder for i dag at præge den 
fremtidige udvikling i Europa og resten af 
Verden. Udstillingen udlånes fortsat gratis til 
kultur- og undervisningsinstitutioner samt til 
Foreningen NORDENs lokalafdelinger. Udstil-
lingen består af 20 skærmvægge med tekst 
og billeder, og udlånet administreres for 
Foreningen NORDEN af Jesper Boysen. Ud-
stillingen har også i 2005 været udlånt efter 
en mindre renovering. 
 
 
 
 

 
 
 

FORENINGEN NORDENS NÆVN OG UDVALG 
 
Foreningen NORDENs nævn og udvalg 
nedsættes af Landsstyrelsen og fungerer som 
sagsforberedende instanser for Landsstyrel-
sen. Disse udvalg er reguleret i henhold til 
landsforeningens vedtægter § 11, stk. 6 hvori 
der står „Landsstyrelsen nedsætter udvalg 
efter behov. Udvalgene vælger selv for-
mænd“. Udvalgene kommer med indstillinger 
til Landsstyrelsen, men har ingen selvstændig 
beslutningskompetence. I 2005 havde fore-
ningen et Organisationsudvalg, et Informa-

tionsnævn, et Ungdomsudvekslingsudvalg, et 
Skolenetværk og en Sproggruppe. 
 
Organisationsudvalgets arbejde er der rede- 
gjort for under punktet Organisationsudval-
get“. 
 
Informationsnævnets arbejde er der rede-
gjort for under punktet „Informationsaktivi-
teter“. 
 



  
 

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

Sproggruppens arbejde er der redegjort for 
under „Sproggruppe”. 
 

 
 
 

AMTSKREDSENE 
 
Amtskredsene er bindeleddet mellem de 
lokale afdelinger og landsforeningen. De skal 
være debatforum for landsforeningens akti-
viteter, og de amtskredsvalgte landsstyrel-
sesmedlemmer skal tage sager med fra lokal-
afdelingerne til landsstyrelsesmøderne og 
forklare landsforeningens beslutninger for de 
lokale tillidsfolk. Derudover skal de lokale 
aktiviteter styrkes amtsvis, og amtskredsene 
har pligt til at følge de lokale afdelinger i 
området og bakke op, hvis der er problemer. 
 
Amtskredsene har fået styrket deres økonomi 
væsentligt gennem de senere år. Skolearbej-
det i de lokale skolenetværk var et væsentligt 
element i styrkelsen af amtskredsenes økono-
mi. 7 kr. pr. medlem i amtskredsen tilfalder 
amtskassen fra landsforeningen. 
 
Amtskredsene bør også være det sted, hvor 
man samler landsdelens krav til landsfore-
ningen.  
 
Vi bør i fællesskab give 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. 
 
Strukturreformen får også indflydelse på 
amtskredsarbejdet, men der er enighed om, 
at vi skal fastholde geografisk begrænsede 
regioner. Den nye regionsstruktur for Dan-
mark med 5 regioner er ikke funktionsduelig i 
vores forening.  
 
Det har været dejligt at se, at mange 
amtskredse i det forløbne år har taget struk-
turreformens konsekvenser for foreningens 
arbejde op. Både når det drejer sig om 
virkningen for amtskredsene, men også en 
koordinering af lokalafdelingernes indsats og 
venskabsbysamarbejdet har været oppe på 
amtskredsmøder i den seneste tid. Lad os 
bruge den nye dynamik til at få amtskredsene 
– eller hvad de nu kommer til at hedde efter 
1. januar 2007 – til at virke aktivt også efter 
vi har fået tilpasset vores struktur. 

 
 
 

LOKALAFDELINGERNE 
 
Mål 
 

 At styrke lokalafdelingsformændenes 
arbejde, samt kontakten mellem lokal-
afdelinger og landskontoret.  

 
 
Tiltag 
 

 Der afholdes af landsforeningen ved 
organisationsudvalget møde for lokal-
afdelingsformændene hvert år. 

 
Arbejdet i lokalafdelingerne går rigtig godt. 
Ikke mindst troen på, at det nordiske sam-
arbejde også i fremtiden spiller en vigtig 
rolle, giver nye kræfter i arbejdet. Aktivi-
tetsfonden til det lokale arbejde har også 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 



  
 

Norden Nu's efterårsnummer, vil man se, at 
der er kommet mange nye, gode aktiviteter 
til. Måske har offentliggørelsen i Nord Nu 
også medført en konkurrenceeffekt mellem 
lokalafdelingerne, fordi det nu er mere 
synligt, hvad man laver, og det er ikke så 
dårligt endda. Mange lokalafdelinger er også 
med på den nye informationsteknologi og har 
etableret deres egen hjemmeside. Det er og 
bliver et mere og mere vigtigt kommunika-
tionsredskab. Landsforeningen hjælper gerne 
med opbygningen 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 landsforeningens beslutninger, 
læse referater fra alle landsforeningens 
møder, finde tillidsmandsvejledning, vedtæg-

ter, årsberetninger mm. Og man kan også 
tjekke sin egen lokalafdelings medlems-
kartotek 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 
landskontoret 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 lands-
forening. Det er der aktiviteterne skabes, nye 
medlemmer kommer til, og kravene til 
landsforeningen formes. Og det går godt – 
rigtig godt. Og når det går godt, så skyldes 
det de tusind tillidsfolk, der med iver arbejder 
for NORDEN's sag rundt om i landet. Tak til 
hver og én, der har givet et nap med i 2004. 
 

 
 
 

DET DANSKE FORMANDSKAB 2005 
 
FORENINGEN NORDENS ANBEFA-
LINGER TIL DET DANSKE FORMAND-
SKABSPROGRAM 2005 
 
Danmark overtager formandskabet for det 
nordiske samarbejde 1. januar 2005. 
 
I den forbindelse skal Foreningen NORDEN 
hermed tillade sig at fremsætte sine ønsker 
til det formandskabsprogram, som den 
danske regering udarbejder forud for Nordisk 
Råds session i Stockholm 1. – 3. november 
2004. 
 
Danmark overtager formandskabet på et 
gunstigt tidspunkt, da det nordiske sam-
arbejde netop nu er mere i fokus end 
samarbejdet  har været i mange år. Norden 
er i bevægelse. Det giver store forpligtelser til 
det danske formandskab. 
 
Den nyligt påviste styrkede folkelige opbak-
ning til det nordiske samarbejde er et godt 
grundlag for et aktivt og fremadrettet for-
mandsprogram, der allerede fra første færd 
vil have folkelig legitimitet. De seneste års 

styrkede nordiske samarbejde i erhvervslivet 
med et utal af nordiske fusioner og sam-
arbejdsoverenskomster mellem store virk-
somheder i Norden, det væsentligt styrkede 
grænseregionale samarbejde, ikke mindst i 
Øresundsregionen efter etableringen af den 
faste forbindelse over Øresund, samt den 
nylige store udvidelse af EU, hvor en højere 
grad af regionalisering af samarbejdet, især 
for små lande som de nordiske,  ligger 
ligefor, bør inspirere det danske formands-
program. Befolkningen kræver mere nordisk 
samarbejde, erhvervslivet kræver mere nor-
disk samarbejde og den internationale udvik-
ling kræver mere nordisk samarbejde.  
 
Foreningen NORDEN mener, at ovennævnte 
faktorer giver det bedst tænkelige udgangs-
punkt for et visionært dansk formands-
program, der gør dem til skamme, som me-
ner, at Danmark har været fodslæbende i 
forhold til et aktivt nordisk samarbejde. 
 
Vore ønsker dækker langt fra alle de nordiske 
samarbejdsområder. Mange af samarbejds-
områder er inde i en god udvikling, og vi 



  
 

mener ikke, at formandsprogrammet skal 
dække alle områder af samarbejdet og der-
med udvande budskabet, men fremhæve og 
give retningslinierne for de særlige indsats-
områder.       
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandskabsprogram 
  

 at det unikke folkelige sammenhold, 
der er opbygget mellem de nordiske 
lande, og som giver det nordiske sam-
arbejde sin helt specielle legitimitet, 
gives højeste prioritet i det danske 
formandskabsprogram for derigennem 
at sikre på alle områder at styrke og 
videreudvikle de nordiske folks sam-
arbejde indadtil, 

 
 at en opfølgning af det folkelige krav, 

der er til mere nordisk samarbejde i 
forhold til EU, gives høj prioritet i 
formandskabsprogrammet for der-
igennem at sikre på alle områder at 
styrke og videreudvikle de nordiske 
folks samarbejde udadtil. 

 
 
Norden indadtil 
 

Norden har stadig behov for en dynamisk 
udvikling indadtil, selvom Norden især i 
50’erne har gennemført mange aftaler og 
konventioner på det mellemfolkelige område. 
Moderniseringen af det nordiske samarbejde 
skal ske på baggrund af og i respekt for de 
folkelige forudsætninger, som netop har gjort 
samarbejdet til noget helt særligt. Med 
Øresundsforbindelsens etablering, samarbej-
det i den skandinaviske triangel mellem 
Nordjylland, Sydnorge og Göteborg-regionen 
samt den lange række af industrifusioner på 
nordisk niveau, er der stadig et stort behov 
for integration, lovharmonisering og udnyt-
telse af de muligheder, der nu er skabt for et 
vitaliseret nordisk samarbejde. Der skal 
arbejdes videre med at forstærke de nordiske 
forbindelser til gavn for befolkningen og 
erhvervslivet. Kravene er så høje, at der bør 
sættes turbo på den nordiske lovharmo-
nisering.  Alle dele af samfundet higer efter 
mere nordisk samarbejde, som kan lette 
hverdagen, når folk, varer og tjenesteydelser 
skal krydse de nordiske grænser. Det kolos-
sale potentiale, der ligger i det nordiske 

samarbejde i disse år, skal udnyttes, ellers 
falder interessen. Befolkningen vil ikke fortsat 
bruge tilbudene i grænseregionerne, hvis det 
at arbejde i et land og bo i et andet ikke 
fungerer. Hvis borgerne støder på bureau-
kratiske forhindringer i dagligdagen, havde 
man lige så godt kunnet lade være med at 
ofre energi og kroner på etableringen af de 
fysiske forbindelser. Så bliver de en negativ 
oplevelse for de nordiske medborgere i stedet 
for en positiv.  
 
Et fleksibelt arbejdsmarked, hvor man 
sikrer folks mulighed for mobilitet, er af 
folkelige og økonomiske grunde afgø-
rende. Mange har allerede udnyttet de 
nye muligheder, efter at den faste 
forbindelse over Øresund er etableret. 
De enten bor eller arbejder hinsidan. 
Det er gjort i tillid til, at reglerne bliver 
ændret, så de er motiverende og ikke 
hindrende for integrationen. Integra-
tionen i Øresundsregionen bør vise 
vejen for alle de andre grænseregionale 
samarbejdsmuligheder i Norden. 
 
Politik er at ville. Tiden er ikke til nationalt 
snæversyn. Især ikke mellem broderfolk. 
 
 
Grænsehindringer i Norden 
 

Det vigtigste politiske arbejdsområde for en 
mere vital udvikling af det nordiske sam-
arbejde er det arbejde, som i 2003 blev 
iværksat for at fjerne grænsehindringer i Nor-
den. 
 
Siden da har tidligere statsminister Poul 
Schlüter arbejdet energisk for at skabe resul-
tater og viden på dette område. 
 
Der er allerede opnået betragtelige resultater 
inden for den periode, som nu er gået. 
På arbejdsmarkedsområdet er især arbejdet 
på en nordisk jobformidling iværksat, der er 
igangsat udredningsarbejde omkring mulig-
hederne for at gøre de nordiske arbejdsløs-
hedsforsikringssystemer mere ensartet, og 
der er tilsvarende inden for social- og sund-
hedsområdet, uddannelsesområdet m.fl. 
iværksat en række nye initiativer som en 
direkte følge af arbejdet med at fjerne græn-
sehindringer. 
 



  
 

Ikke mindst i forbindelse med grænsehin-
dringstiltag på arbejdsmarkedsområdet har 
der vist sig problemer i forhold til ind-
dragelsen af tredje landes medborgere. Det 
nordiske medborgerskab blev defineret i 
Helsingforsaftalen af 23. marts 1962 i en helt 
anden virkelighed, end den der hersker i dag. 
Vi vil opfordre til, at man sætter et arbejde i 
gang for at redefinere det nordiske medbor-
gerskab, så det i højere grad lever op til 
nutidens virkelighed. 
 
Et af de mest afgørende områder for borgere, 
der arbejder i et andet nordisk land, er 
skatteområdet, og her er der opnået en ræk-
ke resultater ikke mindst i forbindelse med 
den nye skatteaftale imellem Sverige og Dan-
mark, som har lettet mulighederne for bor-
gerne. Etableringen af særlige grænsegæn-
gerskattekontorer har også haft en umid-
delbar positiv effekt og udvidet servicen for 
borgerne ganske betragteligt. 
 
Men der har også vist sig vanskeligheder i 
arbejdet på en række områder, hvor der er 
sammenstød imellem national lovgivning og 
ønsket om en smidiggørelse af reglerne. 
 
Det er helt afgørende, at arbejdet med at 
fjerne grænsehindringer fortsætter, og det er 
ligeledes vigtigt at fastholde den model 
”(Schlüter-modellen”), som hidtil har været 
anvendt. Foreningen NORDEN skal derfor 
opfordre til, at såfremt  Poul Schlüter ikke har 
mulighed for at fortsætte sit arbejde i 2005, 
så bør den danske regering tage initiativ til, 
at der udpeges en ny særlig repræsentant 
med de samme kvaliteter og med samme 
forudsætninger, som tilfældet har været 
hidtil. 
 
En vigtig del af den fremtidige udvikling i 
arbejdet på at fjerne grænsehindringer vil 
være at sikre at lette virksomhedernes udvik-
lingsmuligheder uden hindringer imellem lan-
dene. 
 
Foreningen NORDEN opfordrer derfor til, at 
man forstærker arbejdet på dette område. I 
tilknytning hertil er informationsformidling og 
servicering af borgere og virksomheder cen-
tral, således som det hidtil har været gen-
nemført via Hallo Nordens virksomhed. 
 

I den fremtidige udvikling af Hallo Norden er 
det afgørende at forstærke markedsfø-
ringsindsatsen, så informationer når ud til alle 
borgere. Endvidere må servicetjenesten 
udvide sit aktivitetsområde til at omfatte 
virksomheder og andre institutioner, der måt-
te opleve grænsehindringer i deres daglige 
virke. En udvidelse af ressourcerne til Hallo 
Norden er således påkrævet. 
 
Tilsvarende skal Foreningen NORDEN opfor-
dre til en styrkelse af det grænsepolitiske 
sekretariat i  Nordisk Ministerråd, så sekreta-
riatet får mulighed for at gennemføre selv-
stændige analyser og igangsætte udviklings-
arbejde inden for udvalgte prioriterede om-
råder.   
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram 
 

 at regeringen tager initiativ til at sikre, 
at der fortsat vil være en særlig højt 
profileret repræsentant, som arbejder 
på dette område, 

 
 at der iværksættes analyser over de 

områder, som borgere og virksom-
heder oplever som problemområder, 

 
 at der tages initiativ til en ny defi-

nition af det nordiske medborgerskab, 
 

 at der sker en styrkelse af det græn-
sepolitiske sekretariat, 

 
 at Hallo Nordens serviceområde udvi-

des til også at omfatte virksomheder, 
 

 at der i slutningen af 2005 afvikles en 
høring, hvor der gøres status over 
arbejdet med grænsehindringer. 

 
 
Det nordiske tv-samarbejde 
 

Foreningen NORDEN understreger behovet 
for at sikre og forbedre mulighederne for at 
se nabolandenes tv. 
 
Målet må være, at borgerne skal kunne 
se public service-tv fra alle nordiske 
lande i hele Norden som et positivt 
resultat  af den tekniske  udvikling og 



  
 

helt i tråd med  det nære nordiske sam-
arbejde på alle andre områder. 
 
Den nordiske udveksling af tv-program-
mer og nordisk samproduktion må 
fortsat gives høj prioritet. 
 
I alle de nordiske landes mediepolitik er 
der lagt stor vægt på public service-
forpligtelsen i de offentligt finansierede 
elektroniske medier. Derved adskiller 
Norden sig fra langt de fleste andre 
lande. De nordiske landes public 
service-kanaler bør være omfattet af 
reglerne om ”must carry” i alle de 
nordiske lande.  
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandskabsprogram 
 

 at personer, som bor i Norden, skal 
kunne vælge/abonnere på tv-tje-
nester i andre nordiske lande end det 
land, de bor i, 

 
 at den nye teknik anvendes til øget 

distribution af public service-program-
mer og dermed fremmer et nordisk 
marked for digitalt tv,  

 
 at for høje omkostninger i forbindelse 

hermed ikke rammer nordiske med-
borgere, som ønsker at tage del i et 
sådant grænseoverskridende tv-ud-
bud, 

 
 at medierne styrker nyhedsformid-

lingen om nordiske forhold. 
 
 
Det nordiske sprogsamarbejde 
 

Foreningen NORDEN skal opfordre til, at de 
skandinaviske sprogs stilling styrkes i under-
visning, medier og i anden offentlighed i alle 
de nordiske lande og selvstyreområder. 
 
Sprogene er ikke ens.  I og bag det enkelte 
sprog ligger bestemte måder at anskue 
verden på.  Dette forhold er grundlæggende 
for den enkelte sproglige rigdom og mang-
foldighed i verden.  Det er selvsagt også en 
af vanskelighederne ved at overføre tanker 
og erfaringer fra en kultur til en anden. 
 

Det er det samme forhold, der udgør 
grundlaget for, at de nordiske sprog er bedre 
egnede til at beskrive erfaringer og tanker 
blandt folk i Norden.  Det er enestående, at vi 
kan tale og skrive indbyrdes afvigende sprog 
og dog forstå hinandens udsagn, og det er en 
enestående rigdom ved det nordiske kultur-
fællesskab. 
 
I og med dette faktum er det magtpå-
liggende, at de nordiske sprog bruges, og at 
brugen af dem styrkes på alle områder i 
samfundet og i den enkeltes tilværelse.  
Overalt, hvor de skandinaviske sprog er i 
brug:  I skolen, i medierne, på arbejdsplad-
sen, i videnskaben og i litteraturen, må  de 
have  høj  prioritet; det  er  i disse  sprog, 
man  finder   nøglen  til  at  forstå tilværelsen 
i vor del af verden.  Selv om det nordiske 
kulturfællesskab er beriget med flere og 
anderledes opbyggede sprog – finsk, samisk 
og grønlandsk – sprog, der i nogle 
henseender afviger stærkt fra dansk, norsk 
og svensk – så er overensstemmelsen i det, 
der kan siges på de forskellige sprog, ikke 
desto mindre iøjnefaldende. 
 
Derfor skal en styrket anvendelse af de 
nordiske sprog omfatte på den ene side en 
styrkelse af dansk, norsk og svensk, og på 
den anden side en styrkelse af bevidstheden 
om samtlige sprog i Norden. 
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandskabsprogram 
 

 at støtte arbejdet for parallelsprog-
lighed, 

 
 at støtte arbejdet for at modvirke 

domænetab, 
 

 at opfordre relevante ministre til at 
styrke det nordiske stofs placering i 
såvel grundskolen som gymnasiet 
samt på folkebibliotekerne, 

 
 at opfordre relevante ministre til at 

styrke det nordiske stofs placering i 
læreruddannelsen, i journalistuddan-
nelsen og på universiteterne. 

 
 
 



  
 

Det nordiske retslige samarbejde 
 
På mange lovgivningsområder er det efter 
foreningens opfattelse af betydning, at der 
stræbes imod retsenhed i de nordiske lande. 
For det første kan retsenhed have praktisk 
betydning for personer, som fra et nordisk 
land skifter bopæl eller opholder sig i et 
andet nordisk land. Ensartet lovgivning kan 
også have betydning for personer, firmaer 
eller andre, som befinder sig i forskellige 
nordiske lande og har forbindelse med 
hinanden. Dernæst bidrager retsenhed til 
borgernes opfattelse af, at befolkningerne i 
de nordiske lande i mangt og meget er en 
enhed, hvortil endelig kommer, at retsenhed 
kan være en styrke udadtil i en international 
sammenhæng. 
  
Der var fra begyndelsen af 1900-tallet  en 
politisk tradition for, at megen grund-
læggende lovgivning blev forberedt med 
koordination de nordiske lande imellem med 
henblik på ensartet lovgivning. Foreningen 
konstaterer, at denne tradition ikke er op-
retholdt – og det trods øget samkvem og 
øget forbindelse i øvrigt mellem de nordiske 
lande. 
  
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram  
 

 at når der tages initiativ til lovgivning 
om emner, hvor nordisk retsenhed er 
eller kan være af betydning, skal op-
mærksomheden henledes på spørgs-
målet om harmonisering af retstil-
standen,  

 
 at  der i hvert fald i lovforslag om em-

ner, som kan have nordisk betydning,  
redegøres for forskelle mellem rets-
tilstanden her i landet og i andre 
nordiske lande med mulighed for, at 
andre under lovforslagets gang kan 
tage sådanne oplysninger som ud-
gangspunkt for kritik og ændrings-
forslag, 

 
 at lignende synspunkter anlægges, 

når lovforberedelse sker ved etab-
lering af kommission,  udvalg eller ar-
bejdsgruppe. 

 
 

Det nordiske samarbejde og de fri-
villige organisationer 
 

Arbejdet med at sikre en stærkere rolle for de 
frivillige organisationer i forhold til de offi-
cielle nordiske samarbejdsorganer bør gives 
høj prioritet. Der bør skabes en mødeplads 
for de frivillige organisationer om deres sam-
arbejde og opgaver i det nordiske velfærds-
samfund. Det vil være i god forlængelse af 
de demokratiske traditioner, vi i Norden har 
udviklet på vores særlige måde gennem mere 
end 1000 år, og ikke mindst vigtigt vil det 
give Nordens internationale samarbejde en 
fornyet dimension, netop fordi en positiv 
dialog mellem det officielle og det frivillige 
bestemt ikke er en selvfølge ude omkring i 
verden. Skal folkestyret leve, kræver det, at 
mennesker engagerer sig i det og er med til 
at udvikle og styrke det. Den folkelige inter-
esse for deltagelse påvirkes af mulighederne 
for indflydelse, derfor skal det nordiske 
samarbejde åbne sig yderligere over for de 
frivillige organisationer. Indflydelsen på den 
nordiske udvikling skal ikke styres af pro-
fessionelle lobbyister, der i højere grad styrer 
med penge frem for med folkelig opbakning. 
Dette bør vi ud fra en nordisk tradition gøre 
op med, og Norden bør være et eksempel for 
andre på dette felt. Dialogen mellem det 
offentlige og det frivillige må ikke betyde, at 
de frivillige organisationer mister deres evne 
til at være selvstændige provokatører i den 
offentlige debat. Fornyelsen skal fortsat 
komme fra græsrøddernes frie debat, hvor de 
bedste ideer kan påvirke den officielle be-
slutningsproces. 
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram  
 

 at dialogen mellem de officielle nor-
diske organer og de folkelige organi-
sationer udbygges, 

 
 at der tilvejebringes en mødeplads for 

dialog mellem de folkelige organisa-
tioner indbyrdes og med aktiv delta-
gelse af repræsentanter fra de offi-
cielle samarbejdsorganer, 

 
 at de frivillige organisationer i højere 

grad bruges som sagkyndige og hø-
ringsinstans i det officielle nordiske 



  
 

samarbejdes udvalg, komiteer og kon-
ferencer. 

 
 
Det nordiske samarbejde og pro-
gramvirksomheden 
 

Foreningen NORDEN er dybt bekymret over 
den tiltagende EU’ificering af de nordiske 
programmer, som kan blive starten på enden 
for det nordiske samarbejde. Hvis den 
nordiske niche forsvinder i programmerne, 
forsvinder berettigelsen og derefter program-
merne. Der er ingen ide i at hælde penge i 
programmer, som ikke i indhold og admini-
stration adskiller sig fra andre internationale 
strukturers programmer. EU-programkonto-
rernes overtagelse af Nordplus-programmer-
ne, som er Nordisk Ministerråds udvekslings-
programmer, bl.a. med tilskud til elevud-
vekslingerne, ligner nu de tilsvarende EU-
programmer både i administration (usmidigt / 
bureaukratisk) og indhold (langt fra folkeligt). 
Administrations-rutinerne kommer alt for tæt 
på den administration, EU-programkonto-
rerne er vant til at håndtere. Ansøgnings-
skemaerne bliver tilpasset de ansøgnings-
skemaer, de er vant til at få (EU’s), indholdet 
bliver tilpasset, tilbagemelding og afrappor-
tering bliver tilpasset osv. Vi har brug for 
både EU og Norden, men arbejdsmarken for 
de to samarbejdsstrukturer er forskellig. Hvis 
man prøver at rationalisere, så det nordiske 
kommer til at ligne det europæiske, så 
forsvinder behovet for den ene samarbejds-
struktur, og så ved vi godt, hvilken af struk-
turerne, der i givet fald må trække det 
korteste strå. Derfor er de nordiske program-
mers administration en vigtig sag. 
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram 
 

 at den nordiske nytte ikke kun vur-
deres i forhold til programmernes ind-
hold, men også i forhold til deres ad-
ministration, 

 
 at man sikre et højt kvalitativt indhold 

samtidig med en smidig, lettilgænge-
lig og brugervenlig administration. 

 
 
 

Norden udadtil 
 

En øget folkelig opbakning til EU går via et 
styrket nordisk samarbejde. Hvis det nordiske 
samarbejde ikke styrkes, vil befolkningerne i 
Norden være delte og utrygge ved den øgede 
integration i Europa. Hvis de nordiske værdi-
er bliver taget alvorligt og samordnes, vil der 
være langt bedre muligheder for en har-
monisk deltagelse i den europæiske proces. 
 
De nordiske lande har endnu ikke forstået at 
udnytte det fælles potentiale, selvom de 
værdier, vi sammen bygger på, har haft stor 
indflydelse på samfundsudviklingen langt ud 
over de nordiske grænser. Vi har haft mulig-
hed for at eksperimentere og udvikle vore 
samfund fra midten af forrige århundrede og 
fremefter. Norden har sat nye standarder for 
samfundsudviklingen, som andre tidligere og 
også i dag misunder os og beundrer.  
 
Norden har behov for en dynamisk udvikling 
udadtil, ikke mindst i forhold til den euro-
pæiske udvikling. Med optagelsen af de nye 
lande i EU, som ikke mindst var et fælles 
nordisk projekt, bliver der mere plads til et 
nordisk fremstød. EU udvides i disse år i 
bredden, hvilket vil betyde, at EU ikke 
samtidig i samme grad kan udvides i dybden. 
Virkeliggørelsen af unionen med fælles 
statsborgerskab i en føderal enhed er ikke 
foreløbig en europæisk mulighed med så 
mange lande som deltagere. Ensartethed 
som et europæisk mål møder da også skepsis 
i alle de nordiske lande. Visionen om 
fremtidens Europa bør være, at Europa skal 
finde sin styrke i samarbejdet mellem for-
skellighederne. Ambitionen må være at skabe 
et Europa, hvor folk lever i fredelig sam-
eksistens med forskellighederne og respekten 
for hinandens værdier. 
 
Den langsommere integrationsproces i EU vil 
give Norden nye muligheder for virkeliggø-
relse af en indre regional udvikling uden at 
komme i konflikt med nye EU-vedtagelser. 
 
I de kommende år vil omdrejningspunktet for 
EU komme til at ligge på de bløde værdier. 
Den internationale handel og økonomi bliver 
mere og mere liberaliseret, så ingen grænser 
hindrer dens bevægelighed - ikke engang 
EU’s.  
 



  
 

Det første område inden for EU-udviklingen 
bliver demokratiet, den interne magtfordeling 
og beslutningsprocesserne. De nordiske lande 
har samstemmende lagt vægt på åbenhed og 
nærhed som væsentlige elementer i denne 
udvikling. EU-konventets rapport har demo-
kratiet som tema, og det vil betyde foran-
dringer i EU. Ikke nødvendigvis de forandrin-
ger Konventet peger på. Det er dog de 
enkelte lande, der har ansvaret for det 
endelige resultat. Og her har de nordiske 
lande noget at byde på. Norden har en model 
for folkestyre og forvaltning, som har været 
og fortsat er misundt af andre. 
 
Det andet område inden for EU-udviklingen 
bliver social- og arbejdsmarkedspolitikken. 
Den sociale velfærdsmodel, som de nordiske 
lande har opbygget, vil være et forbillede. En 
nordisk arbejdsmarkedspolitik, der er opbyg-
get i nært samarbejde med - også interna-
tionalt set - stærke faglige organisationer på 
såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside, vil 
påvirke udviklingen i EU. 
 
Vi skal med al kraft være med til at påvirke 
udviklingen i Europa med nordiske værdier. 
Som små lande må vi samarbejde om at øve 
indflydelse, hvis vi vil have gennemslagskraft. 
Hvis vi udnytter det nordiske potentiale, vil 
der blive én vinder i stedet for fem tabere. 
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram 
 

 at koordinationen af nordiske hold-
ninger i forhold til EU opprioriteres i 
såvel de nordiske institutioner som i 
de enkelte landes ministerier, 

 
 at man ved alle ministerrådsmøder 

har den nordiske koordination i for-
hold til EU på dagsordenen, 

 
 at man sikrer, at de nationale em-

bedsværk medtager mulighederne for 
nordisk koordination ved forberedel-
sen af ethvert initiativ i EU. 

 
 
Den nordlige dimension 
 

I forlængelse af behovet for et udvidet nor-
disk samarbejde og koordinering i forhold til 
EU-samarbejdet har EU´s planer for en ud-

vikling af Den Nordlige Dimension også fået 
ny og forstærket betydning. 
 
Udvidelsen af EU med de Baltiske lande 
betyder, at det allerede eksisterende sam-
arbejde imellem de nordiske lande , Baltikum 
og Vestrusland har fået en ny og central 
betydning. 
 
Arbejdet omkring Den Nordlige Dimension 
har hidtil alene haft en politisk betydning i 
forhold til samarbejde mellem institutioner og 
parlamentarikere, men hvis det i fremtiden 
skal have en mere afgørende betydning, 
kræver det, at arbejdet konkretiseres i for-
hold til Nordisk Ministerråds programvirk-
somhed. 
For Foreningen NORDEN er det samtidig vig-
tigt at understrege behovet for, at der ikke 
sker en skævvridning af det nordiske sam-
arbejde, således at den nordlige dimension 
alene bliver at betragte som en østnordisk og 
europæisk diskussion og udviklingsplatform. 
Det er afgørende, at Vestnorden og 
samarbejdsrelationer med nabolandene til 
Vestnorden indgår på lige fod med det mere 
østlige samarbejde. 
 
Foreningen NORDEN ønsker medtaget i 
det danske formandsprogram 
 

 at der tages initiativ til en konkre-
tisering af arbejdet med Den Nordlige 
Dimension, 

 
 at der fastlægges en indsats både  i 

forhold til det baltiske område og 
Vestrusland og til Vestnorden og na-
bolandene hertil, 

 
 at sikre den folkelige involvering i 

udviklingen af Den Nordlige Dimen-
sion. 

 
 
Formandskabets organisering 
 

Foreningen NORDEN vil opfordre den danske 
regering til at prioritere den organisatoriske 
del af et aktivt formandskab. 
 
Danmark har ry for i alle internationale fora 
at involvere de ikke-statslige organisationer 
(NGO),  og netop det nordiske samarbejde 
har en forankret folkelig baggrund, som det 



  
 

vil være naturligt at tage som udgangspunkt i 
formandskabets aktivitetsform. 
 
En bredere involvering og høringsret for en 
bred vifte af folkelige organisationer i 
forbindelse med de initiativer, der igang-
sættes i formandskabsåret, vil have en betyd-
ning for det fremtidige samarbejde, som vil 
række ud over 2005. 
 
Det foreslås, at der etableres et særligt 
formandskabssekretariat, og Foreningen 
NORDEN vil være interesseret i at være til-
forordnet sekretariatet og deltage i koordi-
nationen af aktiviteter, ligesom Foreningen 
NORDEN vil tilbyde sig som koordinator i 
forhold til det danske foreningsliv og forestå 
disses engagement og involvering i aktiviteter 
i løbet af året. 
 
Foreningen NORDEN foreslår derfor 
 

 at der etableres et særligt formand-
skabssekretariat, 

 
 at der udarbejdes en dynamisk hjem-

meside for formandskabsaktiviteterne, 
 

 at Formandskabet præsenterer sine 
planer for 2005 på en særlig konfe-
rence for NGO organisationer og 
pressen i slutningen af 2004, 

 
 at Foreningen NORDEN afvikler hø-

ringsseminarer med udvalgte organi-
sationer i relation til formandskabs-
programmet, 

 
 at der gennemføres temakonferencer i 

løbet af året i relation til formands-
programmets hovedprioriteringsom-
råder. 

 
Foreningen NORDEN tilbyder at stille 
sig til rådighed for en særlig markering 
af det danske formandskab forud for og 
under formandskabsperioden 2005. 
Med 15.000 medlemmer fordelt på 150 
lokalafdelinger, næsten 100 samarbej-
dende medlemsorganisationer, to akti-
vitetscentre i hovedstaden, et medlems-
blad Nord Nu, en bred kontaktflade til 
uddannelsesinstitutioner og biblioteker 
og et velfungerende sekretariat, kan 

Foreningen NORDEN være med til at 
synliggøre det danske formandskab og 
skabe folkelig aktivitet omkring de nor-
diske indsatsområder i 2005. Vi stiller 
os også gerne til rådighed for afholdelse 
af idé-seminarer med folkelige organi-
sationer, der varetager særlige områder 
af interesse for formandskabet. Vi for-
handler gerne snarest om ideer og 
betingelser for en sådan særlig indsats, 
så indsatsen kan forberedes i god tid.  
 
 
 
AKTIVITETER, DER UNDER-
STØTTER DET DANSKE FOR-
MANDSKAB FOR NORDISK 
MINISTERRÅD 2005 
 

I forlængelse af Foreningen NORDENs oplæg 
til det danske formandskabsprogram ”Norden 
i bevægelse – bevægelsernes Norden” og 
den forøgelse af finanslovstilskuddet på kr. 
500.000 i 2005, som minister for nordisk 
samarbejde Flemming Hansen var så venlig 
at stille til rådighed for Foreningen NORDEN 
til aktiviteter, der understøtter det danske 
formandskab, fremkom foreningen med for-
slag til aktiviteter til gennemførelse i 2005. 
 
 
Hverdag i Norden 
 

Som en del af aktiviteterne under Norden i 
Fokus gennemførte Foreningen NORDEN i 
foråret 2005 en kampagne for skoleelever i 
5.-6. klasse, der ville arbejde med en 
belysning af hverdagssituationer i Norden 
med det formål at få skabt interesse blandt 
skolebørn for forskelle og ligheder i de nor-
diske lande og den enkeltes dagligdag. 
 
I forbindelse med projektet var det ideen at 
bruge et udgangspunkt, som alle oplever og 
kender, nemlig hverdagssituationer, og der-
udfra belyse hvordan hverdagen fungerer og 
er sammensat i de forskellige nordiske lande. 
 
Børnene tog udgangspunkt i dagligdagen 
som f.eks.: Hvordan vasker man op? Hvilken 
mad spiser man? Hvordan indretter man sit 
værelse? Forhold til forældre og familie? 
Hvordan er skoledagen? Fritidsinteresser? 
Familietraditioner? Hvilke højtider fejrer man 



  
 

og hvordan? Hvordan tror man unge i de 
andre nordiske lande er? osv. 
 
Eleverne udarbejdede en 1 minuts film om et 
særligt emne, som indgik i Stockholm Junior 
Festival. 
 
Projektet gennemførtes i alle de nordiske 
hovedstæder, men fik i København få særlig 
opmærksomhed som en del af formand-
skabsprogrammet.  
 
Projektet ville på denne måde gøre sproglig 

 forståelse til en nødvendig levende del af 
aktiviteterne, således, at eleverne ville opleve 
nordisk kommunikation på en anderledes 
måde end via traditionel indlæring.  
 
 
Formandskabets nordiske temamø-
der 
 

Med udgangspunkt i formandskabsprogram-
met behandledes en række emner ved 
fyraftensmøder (se side 28). 
 
 

 
 
 

KONFERENCE OM 
NORDEN I BEVÆGELSE 

- BEVÆGELSERNES NORDEN 
 

Fredag den 21. oktober 2005 kl. 11.00 – 16.30 
på Frederiks Bastion, Refshalevej 80, København K 

 
De nordiske landes folkestyrer bygger på borgernes medbestemmelse, medansvar og aktive engagement i samfundets udvikling. Det nordiske samarbejde 
har en unik folkelig legitimitet og bygger, ligesom de deltagende lande, på folkelig deltagelse i beslutningsprocesserne.  
 
I 1990’erne gennemførte Foreningerne NORDENs Forbund en række møder, Nordens Folkelige Forsamling, som bl.a. medførte, at Nordisk Råd i 1999 lagde 
op til et tættere samarbejde mellem frivilligsektoren og de officielle nordiske samarbejdsorganer med rapporten ”Håndslag til det frivillige Norden”. Nordisk 
Ministerråd afholdt samme år i september en konference om udviklingen af samarbejdet mellem frivilligsektoren og Nordisk Ministerråd. Efter rapporten og 
den efterfølgende høring samt konferencen vedtog Nordisk Ministerråd et sæt retningslinier for samarbejdet mellem frivilligsektoren og Ministerrådet. Er 
dialogen blevet bedre? Er retnings-linierne blevet fulgt? 
 
Konferenceprogram: 
 
11.00 – 11.15 Danmarks formandskabsprogram 2005 
 - de frivillige organisationers rolle som brobyggere i Norden  
 v./ Karsten Ankjær Jensen, stedfortræder for minister for nordisk samarbejde. 
 
11.15 – 12.15 Hvordan ser samarbejdet mellem Nordisk Ministerråd og frivilligsektoren ud i dag, og hvilke visioner  
 har ministerrådet for hvorledes samarbejdet kan udvikle sig fremover? 
 v./ Per Unckel, generalsekretær for Nordisk Ministerråd. 
 
 Spørgsmål og debat 
 
12.15 – 13.00 Demokrati og engagement 
 - nutiden og fremtiden for frivillige organisationers deltagelse i samfundet 
 v./ Fredrik Engelstad, institutleder ved Institut for samfunds-forskning, Oslo Universitet og medlem af Nordisk 
 Ministerråds Demokratiudvalg. 
 
 Spørgsmål og debat 
 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 14.45 Gode eksempler på hvorledes man kan arbejde nordisk. Hvad opnår man, hvad er problemerne og  
 hvorledes overkommer man dem? 
 v./ to organisationer med hver deres erfaring med nordisk samarbejde. 
 
14.45 – 17.45 MØDESTED: Ideer og visioner til det fremtidige samarbejde 
 - åben drøftelse blandt deltagerne fra de nordiske, folkelige organisationer med aktiv deltagelse fra de officielle  
 samarbejdsorganers repræsentanter. 
 Moderator: Peter Duelund, kultursociolog. 
 
17.45 – 18.00 Er der fortsat en stærk rolle til de  frivillige organisationer? 
 v./ Karen Bue, generalsekretær for Foreningerne NORDENs Forbund. 
 
Deltagere: Repræsentanter fra Nordisk Ministerråd (10), Nordisk Råd (10) og folkelige organisationer med nordiske netværk (60). 

 
 
 



Temanummer om det danske for-
mandskab 
 

I begyndelsen af juni udgav vi et tema-
nummer af Nord NU, som er et dansk blad 
om nordiske forhold, der sendtes til beslut-
ningstagere og administratorer lokalt, regio-
nalt og nationalt og særligt nordisk inter-
esserede enkeltpersoner. Bladet ville inde-
holde en række artikler om formandskabet, 
der dels omhandlede de aktiviteter, der 
allerede var gennemført samt prioriteringerne 
for andet halvår. I forbindelse med 
redigeringen af bladet ville artikler også blive 
tilbudt andre nordiske landes blade, ikke 
mindst medlemsbladene for NORDEN-
foreninger i de andre nordiske lande. 

Nordiske Dage 
 

Alle organisationer, foreninger, institutioner 
m.fl., som arbejder med nordiske forhold eller 
bilaterale nordiske områder inviteredes til 2-3 
dages nordisk marked, hvor de forskellige 
deltagere præsenterede deres tilbud og akti-
viteter. 
De nordiske dage ville udover informations-
tilbud indeholde optræden med nordiske 
kunstnere, kunstudstilling, konkurrencer, 
Quiz, ”nordisk talerstol” m.m. 
 
Tid:  November 2005. 
Sted:  Københavns Hovedbanegård. 
 
 

 
 
 
SKOLESAMARBEJDET 
 
Mål 
 

 At danske skoleelever får en nordisk 
oplevelse. 

 
 At danske lærere støttes i at lære 

eleverne at forstå norsk og svensk. 
 

 At skoler, lærere og forældre får 
kendskab til Foreningen NORDENs 
skolearbejde 

 
Tiltag 
 

 Landsforeningen medvirker til, at 
danske skoleklasser får en nordisk 
venskabsklasse. 

 
 Skolenetværket styrker samarbejdet 

med forlag for at få udgivet undervis-
ningsmaterialer, primært til dansk-
undervisningen. 

 
 Skolenetværket orienterer sig om se-

minariernes studievejledninger i dansk 
for at konstatere vægtningen af det 
nordiske stof. 

 
 Skolenetværket markedsfører fore-

ningen i samarbejde med informa-
tionsnævnet og FNU, herunder 
udsender 4 skolenyhedsbreve årligt. 

 
 Lokalafdelingerne opfordres til at 

samarbejde med skolebibliotekerne 
om ”Morgengry”. 

 
 
Skolenetværkets virksomhed. 
 

Foreningens landsdækkende skolenetværk  i 
sin nuværende form med en repræsentant 
fra hver amtskreds har fungeret som sådan 
siden 1998. Der har til og med 2005 været 
holdt  2 årlige møder eller i alt 16 møder. 
 
Formålet med at have et skolenetværk i 
foreningens regi er:  
 
• at give mulighed for at udvikle og styrke 

kvaliteten af foreningens skolearbejde 
med bedre service over for skolemed-
lemmerne,  

 
• at skabe tættere kontakt mellem fore-

ningens medlemmer og lærere og elever 
på klasseudvekslingsrejser,  

 
• at kanalisere foreningspolitiske synspunk-

ter om undervisnings-  og uddannelsesak-
tiviteter til landskontor/landsstyrelsen og  

 
• at rekruttere nye skolemedlemmer. 



  
 

• Skolenetværket holdt i 2005 to møder, 
henholdsvis møde nr. 15 den 8. januar og 
møde nr. 16 den 20. august, begge i 
København. På møderne var det 
væsentlige og mest tidskrævende punkt 
erfaringsudvekslinger med efterfølgende 
diskussion.  

 
 
Blandt de emner, som netværket har 
behandlet, er: 
  

• Styrkelse af samarbejdet med skole-
bogsforlag og faglige organisationer 
om udgivelse af materialer i henhold 
til gældende bestemmelser om nor-
disk indhold i undervisningen. 

 
• Styrket indsats med at markedsføre 

foreningen og dens skolearbejde. 
 

• Opfordring til amtscentre og CVU-
centre om at tilbyde kursus i dansk 
med norsk og svensk. 

 
• Undersøgelse af seminariernes under-

visningsmaterialebehov i dansk med 
nordisk indhold. 

 
• Forslag til ny vejledning om forenin-

gens skolenetværksarbejde, centralt 
og lokalt. 

 
• Amtskredsenes anvendelse af forenin-

gens midler afsat til skoleformål. 
 

• Netværksmedlemmernes aktive med-
virken til at få flere venskabsklasser. 

 
• Tilrettelæggelse af fællesnordisk læ-

rerkursus ”Om at sætte grænser” på 
Frederiks Bastion. 

 
• Forslag til foreningens handlingsplan 

2005-06. 
 

• Den skandinaviske triangel, et er-
hvervsrelateret samarbejde mellem 
Nordjyllands/Viborgs amter med sven-
ske len og norske fylker, som tænkes 
udvidet på kultur- og skoleområdet. 

 
• Dansk-Svensk forfatterforenings tilbud 

om oplæsning på originalsprog på 
skoler. 

 
• De mange konkurrencer, der udbydes 

for skoler om nordiske emner - gan-
ske ukoordineret. 

 
• Det københavnske skolenetværks-

medlems initiativ om pjece omhand-
lende Skåne-besøg.  

 
 
Det landsdækkende skolenetværk 
bestod ved udgangen af år 2005 af 
følgende: 
 

Bendt Thuesen, Ballerup (Formand) 
Bettina Breiding Hansen, Bornholms amt  
Grethe Olsen , Frederiksborg amt 
Gun Løvschal, Fyns amt 
Kirsten Gjaldbæk, Hovedstaden 
Mogens Bille, Københavns amt 
Axel Schade, Nordjyllands amt 
Carl-Johan Grabe, Ribe amt 
Alis Kjems, Ringkøbing amt 
Roskilde amt er vakant 
Folke Hansen med Bent Jensen som supple- 
  ant, Storstrøms amt 
Ann Møller Gram, Sønderjyllands amt 
Bent Ole Nielsen, Vejle amt 
Anni Bøge Jørgensen, Vestsjællands amt 
Ellen Andersen, Viborg amt 
Johan Herold, Århus amt. 
 
I årets løb forlod Lis Hamfeldt Pedersen, 
Bornholmskredsen netværket og blev er-
stattet af Bettina Breiding Hansen. Gun 
Løvschal forlod Århuskredsen og flyttede til 
Fyn, hvor hun afløste Poul Lundsgaard. Johan 
Herold blev herefter repræsentant for Århus 
amtskreds. I årets løb takkede også Egon 
Munck-Andersen, Vejle amtskreds, af og 
erstattedes af Bent Ole Nielsen. 
 
I Ringkøbing amtskreds genindtrådte Alis 
Kjems i stedet for Søren Nørgaard. Henning 
Asp-Poulsen afgik ved døden, og Nordjyllands 
amtskreds repræsenteres nu af Axel Schade. 
Der er fortsat lokale skolenetværk i nogle 
amtskredse, som afholder et par årlige 
møder. Disse lokale netværk er organiserede 
på forskellig vis efter amtskredsens egen 
beslutning. Efterhånden er modellen den, at 
hver lokalafdeling udpeger et medlem til det 
lokale amtsbaserede netværk, som af sin 
midte vælger en formand, som herefter er 
amtskredsens repræsentant i det landsdæk-



  
 

kende skolenetværk. I en amtskreds er der 
valgt en model med blot et medlem og en 
suppleant. Dette skolearbejde i amtskredsen 
finansieres med de dertil afsatte 5 kr. (pr. 
medlem i amtet)  til skolearbejde. 
 
 
Skolevirksomhed i øvrigt. 
 

I beretningsperioden er der udsendt 4 
Nyhedsbreve til skolemedlemmerne med 
informationer om økonomisk støtte til lærer- 
og klasseudvekslingsrejser, udlån og køb af  
bøger og andet undervisningsmateriale, an-
meldelse af  bøger til nordisk undervisning,  
tilbud om at få en nordisk venskabsklasse, 
tilbud om deltagelse i og rapportering fra fæl-
lesnordiske kursus for lærere, fællesnordiske  
lejrskoler, invitation til at deltage i det særlige 
arrangement for skoler ”Morgengry” i den 
nordiske biblioteksuge, en del referater fra 
klasse-rejser, konkurrencer m.m.  
 
Nyhedsbrevene er tilgængelige på nettet for 
medlemmer. 
 
Omfattende pædagogisk rådgivning i en fol-
keoplysende eller undervisningsmæssig nor-
disk sammenhæng. 
 
Der blev i beretningsperioden desværre ikke 
holdt fællesnordisk skolekonsulentmøde. Til 
gengæld blev der afholdt to meget velbe-
søgte fællesnordiske efteruddannelseskursus 
for lærere, et i København i marts ”Om at 
sætte grænser”, optræden og opførsel elever 
og lærere imellem, og et i Helsingfors i 
oktober om Pisa-undersøgelsernes resultater, 
især i Finland. I beretningsåret er foreløbig 
tilrettelagt to kursus til afvikling i 2006, et i 
Göteborgs skærgård om vand, fisk og biologi 
og et på Frederiksborg slot om bedre 
sprogforståelse mellem danske og svenske 
lærere.  
 
I undervisningsåret 2004/05 blev der etab-
leret knap 80 kontakter mellem danske 
klasser og klasser i de andre nordiske lande, 
ved beretningsårets udgang var deltager-
tallet for 2005/06 nået op på 69 danske 
klasser. Det er disse venskabskontakter, der 
danner den kvalificerede basis for ansøgnin-
gerne om støtte til klasseudvekslingsrejser. 
 

I oktober udsendtes til seminarier, amts-
centre og højskolemedlemmer et tilbud om 
tilsendelse af tre bøger udgivet af Nordisk 
Ministerråds sekretariat i klassesæt: Det 
Nordiske Litteraturtidsskrift, bogen ”Nordisk 
litteratur” indeholdende smagsprøver på 
tekster af de 11 nordiske forfattere, der var 
indstillet til Nordisk Råds litteraturpris og 
undervisningsbogen ”Norden har noget at bi-
drage med” alene for forsendelsesomkostnin-
gerne. 1 amtscenter og 7 seminarier reflekte-
rede herpå. 
 
I beretningsåret har skolekonsulenten delta-
get i samarbejdet over Øresund med de 
folkeoplysende foreninger m.fl. Sekretariats-
funktionen er nu placeret på Frederiks Basti-
on. Et par større fyraftensarrangementer: 
Skandinaviske Visit’er blev afholdt i 2005 på 
begge sider af Sundet. 
 
I årets løb har konsulenten også deltaget i et 
netværksarbejde igangsat af Nationalmuseet 
om et web-baseret oplysningsmateriale med 
levnedsbeskrivelser gennem flere århundre-
der på tværs af Øresund. Materialet forventes 
færdigt sommeren 2006. 
 
 
Klasseudvekslingsrejser 
 
I slutningen af 2004 deltog skolekonsulenten 
i et møde i Stockholm. Det var lykkedes finsk 
og svensk NORDEN at få kontakt med en 
privat sponsor, Telia/Sonera, som ville stille 
midler til rådighed for klasseudvekslingsrejser 
i de lande, hvor firmaet driver virksomhed. 
Det lykkedes at få en dansk tildeling til brug i 
2005 på 400.000 SKR eksklusiv administra-
tion. Danske klasser kunne nu igen rejse til 
Norge, Sverige, Finland, Åland og som noget 
nyt også til Litauen – og et par enkelte til 
Island for det nordiske samarbejdes skyld. 
Firmaet har imidlertid ingen forretnings-
forbindelser i Island og Grønland eller på 
Færøerne. 
 
Der var stor efterspørgsel efter disse midler, 
som allerede var opbrugt og fordelt inden 
sommerferien. Landskontoret modtog således 
66 ansøgninger, herunder en del danske 
klasser, som ønskede at rejse til Island, 
Færøerne eller Grønland, og også ansøg-
ninger fra klasser på Færøerne og i Grønland, 
som ikke havde mulighed for at blive 



  
 

imødekommet. I alt 21 danske klasser blev 
imødekommet og 570 elever fik på denne 
måde en solid nordisk oplevelse. Samarbejdet 
mellem NORDEN-foreningernes skolekonsu-
lenter var ganske tæt, således at venskabs-
klasser samtidigt fik støtte til at besøge 
hinanden. Den hidtil bedste administrations-
form af NORDEN-foreningernes udvekslings-
rejser blev opnået udfra erfaring, således at 
der var tale om en enkelt net-baseret 
ansøgningsprocedure, lynhurtig behandling i 
løbet af 2 måneder klaret ved telefonmøder, 
anvendelse af én valuta, hurtig udbetaling og 
enkel rapportering – og det helt væsentlige 
stor anerkendelse og tilfredshed blandt skole-
klasser, lærere og forældre. Det lykkedes 
desværre ikke at få forlænget bevillingen i 
2006. 
 
I årets løb udskrev Telia/Sonera en plakat-
konkurrence blandt de klasser i hele Norden, 
der havde søgt Nordkontakt-midlerne. Der 
var deltagere fra alle lande. Rask Mølle skole i 
Tørring-Uldum kommune, Vejle amt, vandt 
anden præmien på 5.000 kr., som blev over-
rakt ved en sammenkomst på skolen lige op 
mod jul under stor mediebevågenhed. 
 
De særlige midler fra undervisningsmini-
steriet på ca. 50.000 kr. til klasseudveks-
lingsrejser til Færøerne blev fordelt mellem 3 
klasser. 
 
 

Islandske unge på danske folkehøj-
skoler 
 

I mere end ti år har Foreningen NORDEN 
administreret en bevilling på 50.000 kr. fra 
undervisningsministeriet til uddeling blandt 
unge islændinge, som deltager i kursus på de 
frie kostskoler, fortrinsvis folkehøjskolerne. 
Foreningen kan anvende 15 % til admini-
stration, resten på 42.500 kr. uddeles. 
Gennem årene har foreningen haft mulighed 
for at imødekomme alle ansøgere med op til 
3.000 kr. pr. ansøger til deltagelse i længe-
revarende kursus. Yderligere støtte, herunder 
til rejseudgifterne, har de unge islændinge 
kunnet opnå fra Nordisk Ministerråds midler 
administreret af  Nordens Folkelige Akademi, 
Göteborg, som nu er nedlagt. 
 
Støtte til islandske elever efter Nordisk Mini-
sterråds nye Nord-plus ordning har efter-
hånden fundet en acceptabel form, således at 
Foreningen NORDEN i Island og en idrætsor-
ganisation sammesteds får andele af mobili-
etsmidlerne og kan uddele disse. Foreningen 
NORDEN modtager imidlertid stadig mange 
ansøgninger, men ved samarbejde med de 
islandske uddelere kan de allerfleste høj-
skoleelever dog komme i betragtning med ca. 
3.000 kr. 
 
I 2005 modtog foreningen 79 ansøgninger.  
 

 
 
 

NORDISKE SOMMERLEJRE 
 
Der blev i 2005 tilbudt deltagelse i to nordis-
ke sommerlejre for skoleelever af henholdsvis 
Foreningen NORDEN i Danmark og Forenin-
gen NORDEN i Finland. 
 
Bestyrelsen for Den Nordiske Lejrskole i Hille-
rød består af repræsentanter for Foreningen 
NORDENs Hillerødafdeling, Frederiksborg 

amtskreds og Frederiksborg amtsråd. For-
stander er Johannes Schmidt Hansen. 
Foreningen NORDENs landskontor  er  fra og 
med 2004 ikke involveret økonomisk i for-
bindelse med tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af lejrskolen, men yder en indsats med 
markedsføringen til skoler, lokalafdelinger og 
søsterforeningerne i de andre nordiske lande. 
  

 
 
 
 
 
 



  
 

BIBLIOTEKSSAMARBEJDET 
 
Mål 
 

 At flest mulige biblioteker markerer 
den nordiske biblioteksuge.  

 
 At litteratur, tidsskrifter og aviser på 

nordiske sprog findes på bibliote-
kernes hylder. 

 
 At lokalafdelingerne arbejder med 

nordisk litteratur 
 
Tiltag 
 

 Landsforeningen opfordrer lokalafde-
lingerne til at samarbejde med folke-
bibliotekerne og skolebibliotekerne i 
Den nordiske biblioteksuge med at 
arrangere ”Skumringstid” og  ”Mor-
gengry”, 

 
 At udvikle nye aktiviteter i forbindelse 

med uddelingen af Nordisk Råds litte-
raturpris. 

 
 Landsforeningen holder kontakt med 

biblioteksmedlemmerne via et par år-
lige biblioteksnyhedsbreve og opfor-
drer til at abonnere på venskabsbyer-
nes avis.  

 
 Lokalafdelingerne anbefales at etab-

lere læsekredse om nordisk litteratur. 
 

 At lokalafdelingerne knytter rejseak-
tivitet til læsekredsarbejdet. 

 
For 9. gang blev der holdt Skumringstid på 
de nordiske biblioteker. For 6. gang var der 
tilbud til børne- og skolebiblioteker om at 
holde et særligt Morgengry-arrangement. 
Tanken bag arrangementerne har fra første 
færd været at belyse den fællesnordiske 
kulturbaggrund og nordisk litteratur i særde-
leshed. Fra begyndelsen i 1997 er den årlige 
nordiske biblioteksuge i november begyndt 
med en fælles åbningsceremoni. Man slukker 
det elektriske lys, tænder levende lys og 
læser tekster i stearinlysenes skær samtidigt 
og samme tekst i hele Norden med nærmeste 
omegn.  
 

Foreningen NORDEN samarbejder med den 
danske PR-forening for nordiske biblioteker, 
og modtog støtte fra Nordisk Minister-
råd/Nordbok. Målet er fortsat at styrke 
kendskabet til nordisk litteratur og fortælle- 
og sangtraditioner. 
 

I den fællesnordiske projektgruppe, der er 
nedsat til at inspirere til og markedsføre 
Skumringstid, vælge forfattere og tekster, 
udarbejde idekatalog, forestå udarbejdelse af 
pla-kater, postkort og andet materiale og i 
øvrigt klare den praktiske administration af 
tilmeldinger og evalueringer, blev der holdt 
møde i Helsingfors i januar 2005.  Skole-
konsulenten deltog som medlem af projekt-
gruppen heri. Det er fortsat en medarbejder 
fra Foreningen NORDEN i Finland, der er 
projektkoordinator. 
 

I 2005 valgtes temaet ”På rejse i Norden.” 
Som forfatter til teksterne til Morgengry-
arrangementet på skoler og børnebiblioteker 
og til Skumringstid valgtes Selma Lagerlöf. 
Den rekommanderede tekst er fra Nils 
Holgerssons vidunderlige rejse gennem 
Sverige, afsnittet To byer – Byen på 
havbunden og Den levende by.  Den fine 
plakat til brug ved markedsføringen af hele 
projektet blev tegnet af  den estisk fødte 
illustrator Ilon Wikland, og motivet blev 
gentaget på postkort. Ilon Wikland er især 
kendt for sine fortolkninger af Astrid 
Lindgrens univers. 
 

Forud for biblioteksugen, som faldt fra 14. til 
20. november, modtog de tilmeldte folke-
biblioteker, skolebiblioteker og lokalafdelin-
ger, som ønskede det, plakater og postkort 
om arrangementet. En del materiale var 
tilgængeligt på nettet, herunder forfatter-
præsentation, temateksterne og idekatalog. 
Alt var gratis.  
 
Nogen opgørelse over deltagende biblioteker 
og skoler m.fl., antal deltagere mv. kan ikke 
fremstilles. Der kan alene oplyses om hvilke 
biblioteker, der meldte sig til arrangementet 
og modtog materiale. Som noget nyt 
spurgtes Foreningerne NORDENs lokalafde-
linger om deltagertal og synspunkter i øvrigt. 
Disse informationer er imidlertid ikke dæk-
kende for persondeltagelsen i dette måske 



  
 

største årlige kulturelle arrangement, der 
foregår samtidigt i hele det nordiske område. 
Fra dansk side spurgtes 142 lokalafdelinger, 
og 50 heraf svarede. Det samlede oplyste 
deltagertal var i året 2005: 2005, hvilket 
svarer til ca. 40 pr arrangement. Disse tal 
belyser imidlertid på ingen måde antallet af 
arrangementer eller deltagelsen heri, idet 
besvarelserne kun udgjorde en andel af de 
adspurgte, og fordi foreningen også er 
vidende om, at mange institutioner holder 
arrangementer uden at tilmelde sig. Ifølge 
oplysninger i de tidligere år samarbejder ca. 
halvdelen af de tilmeldte biblioteker med 
lokale NORDEN-afdelinger med stedlige 
folkebiblioteker og/eller skoler.  
 

Landskontoret modtog med besvarelserne fra 
lokalafdelingerne megen ros for initiativet og 
ønsker om at kunne være med igen i 
kommende år. Det er imidlertid af stor 
vigtighed for endnu større tilslutning, at 
materialet foreligger tidligt på året, så 
arrangementerne kan markedsføres.  
 

I løbet af de seneste 3 år er deltagelsen fra 
Litauen, Letland og Estland fortsat stor.  
  

I årets løb blev der for foreningens 
biblioteksmedlemmer udgivet tre Biblioteks-
nyhedsbreve, hvor hovedindholdet var for-
skellige informationer om Skumringstid/ 
Morgengry og andet i Den Nordiske Biblio-
teksuge. Med biblioteksnyhedsbrevene fulgte 
til medlemmerne foreningens årsberetning 
2004, 2005-udgaven af Det Nordiske Littera-
turtidsskrift, bogen Litteratur i Nord udgivet 
af Nordbok og indeholdende smagsprøver på 
tekster af de 11 nordiske forfattere, der var 
indstillet til Nordisk Råds litteraturpris, fore-
ningens bogsalgskatalog og  plakat og post-
kort om Skumringstid. 
 

I beretningsperioden er foreningens bog-
salgskatalog jævnligt blevet a’jourført. Ud-
over titel er anført lidt om indhold, sprog, 
sidetal og pris.  
 
 

 
 
VENSKABSBYSAMARBEJDET 
 
Mål 
 

 At flest mulige danske lokalafdelinger 
får mulighed for at få en eller flere 
nordiske venskabsbyer. At fastholde 
og udvikle den folkelige del af ven-
skabsbysamarbejdet. 

 
Tiltag 
 

 Landsforeningen vil fortsætte og ud-
vikle sit samarbejde med Kommuner-
nes Landsforening og opfordrer lokal-
afdelinger og kommuner til fortsat 
samarbejde om folkelige venskabsby-
aktiviteter.  

 
 Landsforeningen vil sikre, at der kom-

mer en højere grad af idéudveksling 
om folkelige venskabsbyaktiviteter. 

 
 Landsforeningen opfordrer amtskred-

sene til at inddrage venskabsbysam-
arbejdet i sin virksomhed. 

Det var i 1939 ideen om venskabsbysam-
arbejde mellem nordiske byer eller rettere 
kommuner begyndte, og den bredte sig. I 
dag indgår næsten 1000  nordiske kommuner 
i en to-sidet  , tre-sidet eller  flersidet nordisk  
venskabskæde. Venskabsbysamarbejdet mel-
lem nordiske kommuner opstod på Forenin-
gen NORDENs initiativ, og det er fortsat i 
Norden, denne form for samarbejde er mest 
udbredt. 
 
Der blev i beretningsperioden ikke holdt fæl-
lesnordisk konsulentmøde om venskabsbyer.  
 
I beretningsperioden har landskontoret ikke 
direkte været involveret i at knytte nye nor-
diske venskabsforbindelser. Men når der 
knyttes nye forbindelser via kommunerne, 
høres der herom gennem lokalafdelinger eller 
nordiske kollegaer, således at de kan regi-
streres. Af de  nuværende 275 danske kom-
muner har godt 200 én eller flere nordiske 
kontakter. I flere amtskredse forbereder man 
sig på at bevare de stabile venskabsforbindel-



  
 

ser i forbindelse med den kommende kom-
munesammenlægning.  
 
En liste over de eksisterende nordiske ven-
kabsbyer sammen  med tekst om  samarbejet 

 og dets historie er at finde på nettet via 
foreningens hjemmeside. 
 
 
 

 
 
 

DET NORDISKE GÆSTEBUD 
 
Mål: 
 

 At flest mulige lokalafdelinger marke-
rer NORDENs dag i foråret. 

 
Tiltag 
 

 Landsforeningen formidler materialer 
til at støtte fejringen af Nordisk Gæs-
tebud 

 
Et yderligere fællesnordisk initiativ opstod i 
2002 på opfordring fra FNF til  lokalafdelinger 
og skolemedlemmer, der måtte ønske at 
deltage.  Formålet  er  at  tilbyde  et  Nordisk 
 

 

 
 
 
Gæstebud med mad og drikke under 
anvendelse af nordiske produkter til nordiske 
retter på Nordens dag i foråret som pendant 
til Skumringstid i efteråret. Til arrangementer-
ne er fremstillet en plakat, et lille leksikon  
med madgloser på alle de nordiske sprog og 
et menukort til selv at udfylde. Skole-
konsulenten medvirkede som foredragsholder 
ved to arrangementer på Fyn om Nordisk 
Madkultur. - Der findes ingen opgørelse over 
deltagelsen på landsbasis. 
 
 
 
 
 
 

 

LANDSLOTTERI  
 
Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. 
marts til 30. april 2005. Landslotteriet blev 
gennemført på skrabelodder som foregående 
år. I 2005 blev der solgt 54.009 lodsedler 
mod 58.819 året før. 
 
Prisen pr. lod var ligesom de tidligere år kr. 
10,-, hvoraf halvdelen gik til lokalafdelin-
gerne. Landsforeningen bærer alle omkost-
ninger af sin halvdel til gevinster, trykning, 
forsendelse mv. Hovedgevinsten må ikke 
være kontanter, når det drejer sig om skra-

belodder, hvorfor den tidligere hovedgevinst 
på 100.000 kr. er i form af gavekort til FDB. I 
2005 gik der bl.a. gavekort til Dansk 
Folkeferie, rejse med Icelandair-weekend på 
vulkaner, husqvarna komfur, litografier af Aka 
Høegh 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INFORMATIONSARBEJDET 
 
Mål 
 

 At synliggøre Foreningen NORDEN og 
skabe debat om nordiske emner. 

 
Tiltag 
 

 Der skal i forstærket grad komme 
udtalelser – også af kritisk art – fra 
landsformand og generalsekretær om 
aktuelle nordiske spørgsmål, hvor 
man skal søge at styrke nordiske 
synspunkter i den offentlige debat. 

 
 Behovet for øget – og løbende nordisk 

information bør understreges, og 
landsforeningen bør herunder opfor-
dre og inspirere Folketinget og rege-
ringen til i højere grad at støtte denne 
satsning på nordisk information. 

 
 ”Norden Nu” skal udkomme 4 gange 

årligt, heraf 1 nummer med rejsekata-
log og 1 nummer med lokalafdelinger-
nes aktivitetsprogrammer. Desuden 
bør landsforeningens øvrige informa-
tionsvirksomhed styrkes bl.a. gennem 
nyhedsbreve, møder og konferencer 
samt udstillingsvirksomhed. 

 
 Landskontorets hjemmeside på inter-

nettet skal fortsat udvikles både 
layout- og indholdsmæssigt, med 
vægt på formidling af nyheder af 
dansk/nordisk/fællesnordisk interesse. 

 
 Den nordiske debat og information i 

foreningens grænseregioner skal også 
styrkes bl.a. i et tæt samarbejde med 
NORDEN-foreninger og Nordisk Infor-
mationskontor i Flensborg. 

 

Informationsnævnet holdt i beretningsperio-
den fire møder: 28. februar, 19. maj, 14. sep-
tember og 27. oktober. 
 
Nævnets medlemmer var: Preben Sørensen 
(formand), Frank Dahlgaard, Hanne 
Mikkelsen, Thomas Suenson og Mikkel Hvid 
Johansen (FNU). I møderne er NORDEN Nu’s 
redaktør sekretær. 
 
Nævnet har som vanligt beskæftiget sig 
indgående med redaktionen af magasinet, 
der fra og med nr. 2/2005 skiftede navn fra 
Nord Nu til NORDEN Nu.  
Magasinet udkom i januar, april, juni og 
oktober. 
 
Januar-udgaven indeholdt rejsekataloget som 
et 20 siders indstik efter i en årrække at have 
været en integreret del af magasinet pga. de 
daværende særlige regler for portostøtte.  
 
Juni-udgaven var et temanummer om nordis-
ke samarbejdsaspekter i lyset af det danske 
formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005. 
Udgaven blev til i et delvist samarbejde med 
formandskabet. 
 
Oktober-udgaven indeholdt det årlige indstik 
(24 sider) med lokalafdelingernes aktivitets-
programmer. 
 
2005-udgaverne var alle lay-out’et af Camilla 
Brink-Nielsen. 
 
Nævnet har løbende fulgt landskontorets 
hjemmeside, som i årets sidste kvartal ikke 
blev opdateret pga. personale-vakance. 
 
 

 
 
LIDT STATISTIK FOR 2005 
 
NORDEN Nu’s udgaver udkom i beretningsåret med i alt 144 sider: 
 
Januar 16 sider + indstik 20 sider 
April 24 sider 
Juni 36 sider 
Oktober 24 sider + indstik 24 sider 



  
 

Artikeltyper for 2005-udgaverne: 
 
Rejseartikler  5 
Aktualitetsartikler 39 
Foreningsnyheder 9 
Andre artikler 17 
 
 
 
 

UNGDOMSUDVEKSLINGSUDVALGET 
 
Ungdomsudvekslingsudvalget bestod af føl-
gende medlemmer pr. 1. januar 2005: 
 
Dorit Myltoft, formand 
Helle Gregersen 
Marie Østergaard Knudsen 
Mogens Brock 
Mette Heide Sørensen, FNU 
 
Udvalget har i 2005 afholdt møder den 10. 
februar og 27. oktober. 
 
Mål: 
 

 At Nordjobb-programmet har et højt 
kvalitativt og kvantitativt niveau, og at 
Nordjobb-programmet giver nye med-
lemmer 

 
Tiltag: 
 

 Landsforeningen vil i samarbejde med 
FNU arbejde for, at Nordjobb-pro-
grammets kvalitet øges, og yderligere 
forankres i Foreningen NORDENs 
lokalafdelinger. 

 
 
Nordjobb. 
 

Anskaffelse af jobtilbud og planlægning af 
kultur- og fritidsaktiviteter er er vigtige 
områder og systematikken har været følgen-
de: 
 
Allerede i efteråret 2004 blev årets Nordjobb-
virksomheder kontaktet med henblik på 
deltagelse igen i 2005. Kontakten blev 
gentaget i jan./feb./marts 2005. Foreningen 
NORDENs lokalafdelinger bliver kontaktet for 
at få dem interesseret i projektet, dels med 
henblik på job i  lokalområdet,  men  også for  

 
at få støtte til informationsaktiviteter over for 
danske unge ansøgere. 
 
I foråret er der møder med FNU for at starte 
arbejdet med planlægningen af fritids- og 
kulturprogrammet. Lister over potentielle 
arbejdsgivere udarbejdes af projektlederen 
og militærnægterne, så en målrettet indsats 
kan gøres over for nye virksomheder. Fra ca. 
1. april følges på Arbejdsformidlingens hjem-
meside udbudet af Hotjob – job, der er 
specielt rettet mod Nordjobbs målgruppe. 
 
Anskaffelsen af Nordjobb-arbejdspladser er 
foregået på følgende måde (rækkefølgen er 
udtryk for prioriteringen): 
 
• Kontakt til tidligere arbejdsgivere 2004, 

2003 og 2002. 
 
• Løbende opfølgning på denne kontakt. 
 
• Kontakt til nye arbejdsgivere prioriteret 

efter branche og geografisk placering. 
 
• Specielt virksomheder i servicebranchen 

er blevet kontaktet, og vi har forsøgt at få 
flere job i Jylland (Århus, Billund og 
Herning). 

 
• Følge udbudet af job på arbejdsformid-

lingens hjemmeside – specielt Hotjobs. 
 
• Kontakt til lokalafdelinger, som kunne 

tænkes at hjælpe med at skaffe job. 
 
• Kontakte virksomheder, der annoncerer  

efter ferieafløsere i dagspressen. 
 
Generelt har det været svært at skaffe nye 
arbejdsgivere også i år. Mange virksomheder 
ansætter slet ikke ferieafløsere, men giver 



  
 

disse job til unge, der i forvejen er ansat som 
weekend-afløsere. Dette gælder særligt inden 
for dagligvarebutikker og cafeer. Metoden var 
god, og den resulterede i, at  årets mål-
sætning (130 Nordjobbere) blev nået. 
 
 

Desværre lykkedes det ikke at opnå en større 
geografisk spredning af Nordjobberne. 
 
Vi havde i 2005 134 Nordjobbere fordelt på 
25 arbejdsgivere.  
 

 
291 danske unge søgte Nordjobb 
 
Antal Nordjobbere i perioden 1997-2005 
 
 
Land/år  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 
Danmark 351 235 169 216 170 212 131 93 134 
Finland  92 109 92 104 82 106 94 62 84 
Færøerne 13 16 14 16 10 12 5 10 10 
Grønland 8 15 7 1 11 9 8 15 13 
Island  115 122 108 140 113 108 70 73 96 
Norge  125 132 115 111 70 65 59 65 73 
Sverige  144 173 124 181 249 227 240 147 231 
Åland  20 22 24 22 38 35 31 45 43 
 
I alt  868 824 653 791 743 774 638 510 684 
 
 
 
 

HALLO NORDEN 
 
Hallo Norden er en informationstjeneste 
under Nordisk Ministerråd, der drives af 
Foreningen NORDEN i de respektive nordiske 
lande. Tjenestens primære formål er at hjæl-
pe privatpersoner, der flytter eller pendler 
inden for det nordiske område. Der er både 
tale om arbejdstagere, arbejdssøgende samt 
studerende og pensionister.  Hallo Norden 
assisterer her typisk ved at orientere om 
gældende love og regler samt ved at henvise 
til relevante myndigheder. Hallo Norden 
vejleder desuden personer, der på forskellig 
vis har brug for information om forhold i og 
mellem de nordiske nationer og autonome 
områder. 
 
Hallo Nordens sekundære opgave er regi-
streringen af problemområder, hvor personer 
risikerer at komme i klemme på grund af 
forskelle i de nordiske landes lovgivning og 
administrationspraksis. Hallo Norden har 
nemlig som politisk delmål at medvirke til en 

friktionsfri mobilitet. Hvis vi registrerer uhen-
sigtsmæssige grænsehindringer, rapporteres 
de til Det Grænsepolitiske Sekretariat, der er 
etableret af Nordisk Ministerråd. Sekretariatet 
udarbejder efterfølgende lister og rapporter, 
der forelægges relevante politiske fora med 
henblik på at finde praktisk realisable løsnin-
ger. De nordiske samarbejdsministre har des-
uden udpeget en særlig repræsentant, der 
har som opgave at lægge politisk pres på 
diverse lovgivere med henblik på at afhjælpe 
diverse grænsehindringer. Denne opgave er i 
de senere år med stor succes blevet vare-
taget af den tidligere danske statsminister 
Poul Schlüter, der dog har valgt at fratræde 
ved udgangen af året. Hans efterfølger er 
endnu ikke udpeget. 
 
I det daglige arbejder Hallo Norden hoved-
sagelig med de spørgsmål, vi modtager 
telefonisk eller på mail enten direkte eller via 
vor hjemme-side www.hallonorden.org , der 



  
 

også rummer mulighed for at rette henven-
delser. Hjemmesiden rummer en lang række 
relevante informationer vedrørende bl.a. 
flytning, arbejdsmarked, uddannelsesmulig-
heder og skatteforhold i de nordiske lande. 
Mange finder derfor selv svarene på deres 
spørgsmål ved selvbetjening. 
 
Hallo Nordens hjemmeside er under kontinu-
erlig udbygning og rummer, udover praktiske 
oplysninger og lovstof, de gældende aftaler 
og konventioner, der er indgået mellem de 
nordiske lande. Som noget nyt indeholder 
Hallo Norden nu en erhvervssektion, der er 
udformet som en portal, der skal hjælpe 
iværksættere samt små og mindre virksom-
heder med etablering og eventuel ekspan-
dering i det nordiske område. Erhvervsdelen 
er udelukkende internetbaseret. En anden 
nyhed i 2005 er Hallo Nordens linkopkobling 
til Nordisk eTax, der er et samarbejde mellem 
skattemyndighederne i de nordiske lande. 
Nordisk eTax fungerer som et virtuelt skatte-
kontor, hvor man dels finder generel infor-
mation om skatteforhold på tværs af de nor-
diske grænser samt ikke mindst en mulighed 
for at stille spørgsmål. Hallo Norden er allere-
de på nuværende tidspunkt meget glade for 
samarbejdet.  
 
 
Spørgsmål i 2005 
 

Hallo Nordens danske kontor har i 2005 
oplevet en eksplosiv vækst i antallet af 
spørgsmål. Hvor vi i 2004 behandlede 514 
spørgsmål er antallet i 2005 steget til 996. 
Der er med andre ord tale om en stigning på 
næsten 100 procent. Når man sammenholder 
denne vækst med den tilsvarende udvikling i 
antallet af besøg på vor hjemmeside, må det 
konkluderes, at Hallo Norden har bevist sin 
eksistensberettigelse som et vigtigt instru-
ment i informationsformidlingen til borgere 
og nu også virksomheder i Norden. 
 
 
Markedsføring 
 

Hallo Nordens danske afdelings markedsfø-
ring har i 2005 bestået i en fortsættelse af al-
lerede påbegyndte aktiviteter samt en række 
nye tiltag.  
 

Vi har fortsat profileringen af vor virksomhed 
ved arrangementer afviklet på Frederiks 
Bastion, hvor vi har til huse, ligesom vi har 
markedsført os ved en række eksterne aktivi-
teter, såsom afviklingen af de Nordiske Dage, 
der ligesom sidste år blev holdt på Køben-
havns Hovedbanegård i starten af november 
måned. 
 
Hallo Norden har også videreført vor kam-
pagne vendt mod bl. a.  kommunale forvalt-
ninger, biblioteker og AF på landsplan. 
Kampagnen har dels bestået i distribution af 
informationsmateriale samt opfølgning i form 
af E-mails, der redegør for vor virksomhed og 
på hvilken måde vi kan servicere såvel bor-
gere som myndigheder. Kampagnen har som 
tidligere fået en positiv modtagelse. 
 
Blandt nyhederne inden for markedsføringen 
af Hallo Norden gennemførte vi i slutningen 
af året et fremstød i form af massiv banner-
reklameannoncering på Jubii. Det medførte, 
at omkring 4000 personer besøgte vor hjem-
meside. Her er der vel at mærke tale om en 
række mennesker, der måske ikke ellers var 
blevet opmærksomme på vor eksistens. 
 
Vi har ligeledes iværksat en reklamekampag-
ne vendt mod studerende på de højere 
læreanstalter, hvilket i vor sammenhæng vil 
sige universiteterne samt Handelshøjskolen i 
København. Kampagnen består af annonce-
ring i studiebladene. Som et supplement har 
vi desuden mailet informationsmateriale til 
samtlige universiteters studievejledninger. 
Henvendelsen er sket på såvel overordnet ni-
veau som til vejlederne på de enkelte insti-
tutter. 
 
For at forbedre vort netværk har vi endvidere 
afholdt informationsmøder, hvor vi har 
inviteret relevante samarbejdspartnere såsom 
eksperter fra ministerierne, styrelserne og 
direktoraterne og folk fra de amtslige og 
kommunale organisationer og forvaltninger. 
Netværksbygning er definitivt en aktivitet, 
der vil blive prioriteret i fremtiden, da det er 
med til at effektivisere vor service over for 
borgerne. Vi har også intensiveret vort 
samarbejde med de nordiske ambassader 
samt repræsentationerne for Grønland og 
Færøerne. 
 



  
 

Endelig har vi udarbejdet en informations-
artikel, der er blevet elektronisk udsendt til 
fagblade, lokal- og uge-aviser.  
 
Hallo Norden har videreført vort samarbejde 
med ØresundDirekt. Hallo Norden i Danmark 
og Sverige gennemførte således ultimo 

november et A-kasseseminar på Louisiana 
med ovennævnte samarbejdspartner. Dette 
arbejde forventes fortsat og udbygget i det 
kommende år, hvor vi forventer at afholde 
seminarer om bl.a. barselsordninger i det 
lovgivningsmæssige krydsfelt mellem de nor-
diske lande. 

 
 
 

NORDEN I FOKUS 
 
Norden i Fokus (NIF) har i 2005 understøttet 
Det danske formandskab for Nordisk Mini-
sterråd gennem en række aktiviteter. I efter-
året gennemførte NIF, i samarbejde med 
Udenrigsministeriet, en serie fyraftensmøder, 
hvor danske ministre og andre resurseper-
soner redegjorde nærmere for de nordiske 
satsninger på deres områder. Derudover gen-
nemførtes en større konference om frivillig-
sektorens rolle og fremtid i det nordiske sam-
arbejde, samt et fælles nordisk udstillings-
projekt, Hverdag i Norden, hvor skolebørn på 
6. klasses niveau i de forskellige nordiske lan-
de skildrede deres hverdag gennem udstillin-
ger, film m.v. Vandreudstillingen startede i 
København og var herefter på turné i Norge, 
Sverige, Finland og Island. I tillæg hertil gen-
nemførte NIF for andet år i træk det store 
foreningstræf ,'Nordiske Dage', på Hoved-
banegården i København. 
 
 
Udstillinger 
 

Udstillingsvirksomheden har sædvanligvis 
haft høj prioritet i NIF's programvirksomhed. 
I 2005 blev der gennemført 7 udstillinger.  
Årets første udstilling Fabuleringer i farver og 
vand, bestod af akvareller udført af nordiske 
kunstnere, venligst udlånt af Nordiska Akvarel 
Museet. Siden fulgte udstillingen Hverdag i 
Norden, som var et fælles nordisk udstillings- 
og dokumentationsprojekt tilrettelagt i sam-
arbejde med Norden i Fokus i de andre nor-
diske lande. Projektet blev skabt af børn, som 
dokumenterede deres hverdag i ord, billeder, 
tegninger, film og små modeller. 
 
Udstillingen Grafik i dialog præsenterede en 
række spændende værker af danske og 
svenske grafikere. I forbindelse med et nor-
disk symposium for tøjdesignere viste sceno-

grafen og kostumedesigneren Tania Bovin sin 
udstilling Grænselandet mellem mode og det 
nordiske teater. Årets sommerudstilling be-
stod af fascinerende træskulpturer og gra-
fiske arbejder inspireret af den nordiske 
natur, skabt af den norske kunstner Anne 
Kristin Vangen. 
 
I foråret døde forfatteren og samfunds-
debattøren Ebbe Kløvedal Reich. I mindet om 
Ebbe Kløvedal vistes Nordliv-udstillingen På 
sporet af Norden baseret på Ebbe Kløvedals 
personlige skildring af Nordens historie. I til-
knytning hertil vistes en mindre plancheud-
stiling, som præsenterede en række frem-
trædende kvindelige nordiske forfattere i det 
20. årh. 
 
H.C. Andersen-året 2005 blev markeret af 
NIF ved en sjælden udstilling af værker af 
den svenske tegner og maler Liv Derkert 
(1918-1938). Centralt i udstillingen stod en 
omfattende serie af tegninger inspireret af 
H.C. Andersens eventyr. Årets sidste udstil-
ling, På jakt efter en isfabrik bestod af 
fotografier fra Grønland taget af den finske 
fotograf Kati Koivikko. 
 
 
Koncerter 
 

På musikområdet har NIF afholdt over 10 
koncerter inden for flere genrer. I februar 
gæstede den samiske musiker Johan Sara 
Frederiks Bastion. Og i marts kunne et 
veloplagt publikum nyde Reykjavik´s kam-
merkor. Koncerten blev i maj fulgt op af flere 
islandske korværker fremført af  Starka-koret, 
som består af islændinge bosat i København.  
 
I samarbejde med Det Rytmiske Konserva-
torium arrangerede NIF i maj måned en eks-



  
 

klusiv koncert med saxofonisten Lotte Anker 
og pianisten Henriette Groth. Og i juni præ-
senterede den nordiske Barokduo Nordic 
Affect, en række værker for violin og lut af 
europæiske komponister fra 1600- tallet. 
 
I lighed med tidligere deltog NIF i Copen-
hagen Jazzfestival. Det skete med en koncert 
med bigbandet The Orchestra under ledelse 
af saxofonisten og komponisten Lars Møller.  
 
I september optrådte elever fra Akranes 
Musikskole fra Island med islandsk, irsk og 
skotsk folkemusik. Senere i måneden under-
holdt Jægersborg Pigekor med nordiske san-
ge. Ved koncerten medvirkede den svenske 
operasangerinde Karin Thulemark. Begge 
koncerter blev afholdt i forbindelse med 
udstillingen Hverdag i Norden. 
 
I tilknytning til udstillingen af Liv Derkerts 
H.C. Andersen inspirerede tegninger optrådte 
Gruppen Gentle Songs & Slow Ayres (harpe, 
kantele og sang). Agnethe Christensen og 
Helen Davies  præsenterede et spændende 
program bygget op omkring H.C. Andersens 
rejse i Sverige 1847. Publikum fulgte i hans 
fodspor og præsenteres for samtidig 
folkemusik fra Mellemsverige samt musik af 
Almqvist og C.E.F. Weyse. Gentle Songs & 
Slow Ayres optrådte endvidere i forbindelse 
årets nordiske julemarked på Frederiks Ba-
stion. 
  
På Kulturnatten i oktober underholdt sange-
ren og skuespilleren Søren Launbjerg med en 
blandet buket af nordiske grandprixsange, og 
i forbindelse med gennemførelsen af Nordiske 
Dage på Københavns Hovedbanegård kunne 
NIF desuden præsentere et flot musikalsk 
program med den grønlandske rocksanger 
Angu, kendt fra MTV Nordic og den færøske 
sangerinde Gudrun Jakobsen. Den musikalske 
underholdning bestod derudover af saxofon-
musik fra Island, harmonikamusik fra Norge 
og svensk sang og popmusik spillet og sunget 
af henholdsvis Malmøbandet Vit Päls og ope-
rasangerinden Karin Thule-mark. 
 
 
Teater og dans 
 

I 2005 gennemførte NIF to scenearran-
gementer, som begge havde tilknytning til 
H.C. Andersen-året. I februar vistes stykket 

H.C. Andersen Vaudeville på Hofteatret på 
Christiansborg Slot. Og i forbindelse med 
Kulturnatten opførte Kgl. Ballet-danser Karina 
Elver og hendes balletbørn  Prinsessen på 
ærten som kammerballet for børn, frit efter 
H.C. Andersens eventyr. 
 
 
Nordisk litteratur 
 

NIF gennemførte i 2005 flere litteratur-
arrangementer. I marts fejredes Lit Live’s 1 
års fødselsdag med en nordisk litteraturaften 
med efterfølgende fest. Og i april deltog NIF i 
Verdens Bogdag på Christianshavns Torv 
med præsentation af den svenske forfatter 
Anna Hallberg. I forbindelse med Nordisk 
biblioteksuge indgik NIF i samarbejde med 
Christianshavns Bibliotek omkring Skumrings-
tid og Morgengry. Fortællekompagniet og 
musikeren Wily Jönsson (tidligere Gasolin) 
formidlede Selma Lagerlöfs historie om Niels 
Holgersen til børn og voksne. Senere kunne 
NIF byde på et møde på Frederiks Bastion, 
hvor den islandske forfatter Einar Mar 
Gudmondsson fortalte om sit forfatterskab.  
 
 
Konferencer, foredrag og debat 
 
I lighed med de foregående år arrangerede 
NIF en række foredrag, konferencer og de-
batmøder. Gennem en vifte af arrangementer 
blev der rettet fokus på spændende og 
aktuelle emner. I særdeleshed blev der 
gennem en serie af fyraftensmøder med del-
tagelse af  danske ministre gjort en betydelig 
indsats for at perspektivere vigtige satsninger 
under det danske formandskab for Nordisk 
Ministerråd. Udenrigsminister Per Stig 
Møller talte om Nordens rolle i en global 
verden, kulturminister Brian Mikkelsen 
redegjorde for udviklingen af det fremtidige 
kultursamarbejde og miljøminister og 
minister for nordisk samarbejde, Connie 
Hedegaard, fortalte om bæredygtigheds-
begrebet inden for nordisk samarbejde. 
 
I samarbejde med Grænsepolitisk Sekretariat 
gennemførtes et spændende debatmøde om 
det fremtidige arbejde for at fjerne grænse-
hindringer mellem de nordiske lande. I efter-
året afholdtes desuden en stor konference på 
Frederiks Bastion om frivilligsektoren. Konfe-
rencen satte fokus på de frivillige foreningers 



  
 

vilkår i dag, specielt vilkårene for at arbejde 
nordisk. 
 
I januar-februar måned gennemførtes to 
særlige debatarrangementer med deltagelse 
af fremtrædende journalister, debattører og 
kunstnere bosiddende i Øresundsområdet. 
Øresunds-samtalerne, som blev ledet af 
Christine Antorini, blev gennemført såvel 
på Frederiks Bastion som i Malmø. 
 
Blandt forårets debatarrangementer var 
desuden et foredrag af generalsekretæren 
for FNF  Karen Bue, som talte over emnet 
“Er Norden en død sild”?. Hertil kom en 
særdeles populær præsentation af  ølsorter 
fra de nordiske lande ved øl- og vineksperten 
Bent Christensen. 
   
I efteråret gennemførtes endvidere et særligt 
foredragsarrangement, hvor tidligere grøn-
landsminister Tom Høyem, med udgangs-
punkt i den verserende sag med Canada om 
Hans’ Ø, redegjorde for sine synspunkter om 
Danmark som arktisk stormagt. 
 
 
Film 
 

Også på filmområdet gennemførte NIF flere 
arrangementer i 2005. Dels gennem film-
forevisninger på Frederiks Bastion. Dels 
gennem arrangementet Nordisk Film Dag, 
som blev gennemført i samarbejde med 
Gloria Biograf. Nordisk Filmdag bød på 
forevisning af tre af de nominerede film til 
Nordisk Råds Filmpris, som blev uddelt i 
oktober. I tilknytning til præsentationen af de 
nominerede film afholdtes et debatarrange-

ment, hvor film- og tv anmelder Henrik Palle, 
talte om nordisk film som kulturfænomen. 
Øvrige arrangementer 
 

Norden i fokus har i lighed med tidligere 
gennemført de fleste arrangementer på 
Frederiks- og Carls Bastioner. Andre er blevet 
afholdt eksternt i samarbejde med fore-
ninger, institutioner og organisationer. På 
Carls Bastion, som er hjemsted for Øresunds-
miljøskolen, gennemførtes flere familie-
orienterede aktiviteter, som f.eks. Sælens 
Dag og det årlige sildemarked. 
 
På Københavns Hovedbanegård gennemfør-
tes for anden år i træk Nordiske Dage. Over 
20 foreninger og organisationer, som arbej-
der fællesnordisk eller bilateralt, præsente-
rede deres aktiviteter og tilbud til borgerne. 
Som led i Nordiske Dage kunne publikum 
desuden gennem alle 3 dage opleve et blan-
det kulturprogram baseret på musik og præ-
sentation af nordisk litteratur. 
 
Traditionen tro afholdtes endvidere et hyg-
geligt julemarked på Frederiks Bastion, som i 
år havde ekstraordinær stor søgning. 
 
NIF gennemførte i løbet af 2005 i alt 39 ar-
rangementer med en samlet publikumsdel- 
tagelse på over 10.000 personer. 
Carsten Andersen ophørte i stillingen som 
projektleder for NIF i København pr. 28.2.05. 
Maria Antonsson var konstitueret leder i peri-
oden 1.3.05 – 14.4.05. Pr. 15.4.05 startede 
Jesper Boysen som ny leder af NIF i Køben-
havn. 
 
 
 

 
 

SAMARBEJDE MED FONDE 
 
Foreningen NORDEN er repræsenteret i en 
række af de bilaterale nordiske fonde, 
nemlig: 
 
• Kulturfonden for Danmark og Finland 

 
• Fondet for dansk-svensk Samarbejde 

 
• Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 

 

I Kulturfonden for Danmark og Finland er 
Foreningen NORDEN repræsenteret ved 
Søren Sørensen. I Fondet for dansk-svensk 
Samarbejde og Fondet for dansk-islandsk 
Samarbejde er Foreningen NORDEN repræ-
senteret ved generalsekretær Peter Jon 
Larsen. 
 
 
 



  
 

 
Femte Maj-Fonden 
 

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

 

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

 
 

IT 
 
Der er i første halvår indkøbt en del nye PC’er 
og fladskærme samt en ny og tidssvarende 
server. 
 
Der er etableret hjemmearbejdspladser 
(VPN).  

På Frederiks Bastion er der etableret direkte 
netværksopkobling med landskontoret. 
 
 
 

 
 
 

FORENINGERNE NORDENS FORBUND 
 
Foreningerne Nordens Forbund har i 2005 
fulgt det nordiske samarbejde og søgt at 
præge debatten og udviklingen af det nor-
diske samarbejde. FNF har bl.a. skrevet 
høringssvar på medlemsforslag fra Nordisk 
Ministerråd om deklarationen om sprogpoli-
tik, og FNF har sendt breve til de nordiske 
kulturministre om forslaget til reformering af 
det nordiske kultursamarbejde. FNF har i det 
hele taget tilegnet kulturreformen en del op-
mærksomhed. 
 
Forbundet og foreningerne har også i 2005 
bidraget til diskussionen om grænsehin-
dringer med praktiske erfaringer fra projektet 
”Hallo Norden”, om hvordan borgerne oplever 
de nordiske rettigheders opfyldelse i praksis. 
 
I forbindelse med Nordisk Råds session i 
Reykjavik fremlagde FNF adskillige udtalelser 
heriblandt om Schlüters redegørelse vedrø-
rende hans arbejde med rydning af grænse-
hindringer og en udtalelse om forslaget til 
reformering af det nordiske kultursam-
arbejde. FNF kom også med et konkret 
forslag til den norske regering om udpegning 
af en efterfølger som samarbejdsministerens 
særlige repræsentant, efter at Schlüter slut-
tede sit arbejde ved udgangen af 2005.   
I 2005 er FNF kommet med indspil til Nordisk 
Ministerråd vedrørende samarbejdet med 

nærområderne primært Nordvest Rusland i 
form af en række konkrete projektforslag.  
 
Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af 
kerneområderne i Norden Foreningernes virk-
somhed herunder brevskrivningsprojekter. 
Foreningerne Norden har arbejdet med 
matchning af venskabsklasser og skoleud-
vekslinger siden foreningernes oprettelse i 
1919. Foreningernes skoleansvarlige arbejder 
kontinuerligt på at udvikle gode arbejds-
redskaber for skolerne til brug for arbejdet 
med Norden og nordiske sprog som tema. 
Nordplus Junior programmet, der tidligere er 
blevet administreret af Foreningerne Nordens 
Forbund, da det hed Nordplus Mini og alene 
rettede sig til folkeskoleelever, er ved at ud-
vikle sig til rene mobilitetsordninger under 
deres eksisterende administration og er i høj 
grad uden kvalificeret indhold. FNF har i den 
forbindelse haft møder med NMR og indsendt 
Forbundets forslag til, hvorledes skoleudveks-
lingerne kan og bør kvalificeres yderligere. 
 
Venskabsbysamarbejdet er et andet vigtigt 
udgangspunkt for at kunne knytte kontakter 
landene imellem hermed arbejdes der løben-
de,  og der  arrangeres  i  2006  en  stor ven- 
skabsbykonference i Norge. 
 



  
 

Projektvirksomheden har i 2005 været præ-
get af videreførsel af allerede igangsatte 
projekter, det gælder Nordjobb og det nor-
diske biblioteksprojekt ”Skumringstid” og 
”Morgengry” samt ”Nordisk Gæstebud”. Slut-
rapportering om de enkelte projekter for-
ventes at ske i januar. 
 
I 2005 er der også arbejdet med udvikling af 
nye projekter fx sprogprojektet ”Norden i 
Biografen” samt en række projekter, der 
retter sig mod nærområderne. 
 
Interessen for at deltage i Nordjobb har 
været stor i 2005 og kvalitativt kan det på 
baggrund af de udvurderinger, som er 
indkommet både fra Nordjobbere og 
arbejdsgivere sluttes, at langt den største del 
af  arbejdsgiverne og nordjobberne har været 
meget tilfredse.  
 
Arbejdet med at øge kundskaberne om og 
interessen for Norden blandt befolkningen er 
blandt andet sket gennem projekterne 
”Gæstebud” , ”Skumringstid”, ”Morgengry” 
og gennem venskabsbysamarbejdet. 
”Skumringstid” gennemføres i samarbejde 
med PR-Foreningen for nordiske og baltiske 
biblioteker. Projektet havde stor tilslutning.   
 
Forbundet har endvidere været aktive i 
forhold til Orkester Norden bl.a. ved 
udbredelse af kendskabet til orkesteret samt  
for at sikre orkesterets fortsatte eksistens. 
Der er i den anledning skrevet til Nordisk 
Råds Kulturudvalg og herved gjort opmærk-
som på, at orkesteret stod i fare for at få 
frataget sin støtte, hvilket der var lagt op til i 
forslaget til reform af det nordiske kultur-
samarbejde. Kvaliteten i orkesteret er i dag 
så høj, at det har fået et ry som et af de 
allerbedste symfoniorkestre i Norden. 
 
FNF har i 2005 deltaget i en lang række 
konferencer med indlæg og bistand, blandt 
andet i Frivilligkonferencen i København i 
oktober 2005. Frivilligkonferencen bliver bl.a. 
fulgt op ved oprettelse af et dialogforum, der 
vil blive lagt i forbindelse med konferencens 
hjemmeside. På hjemmesiden kan frivilligsek-
toren i Norden komme i kontakt med de offi-
cielle nordiske samarbejdsorganer. FNF sør-
ger for videreformidling af henvendelserne. 
     

Den 23.-24. september holdt Forbundet sty-
reseminar i Sønderborg, temaet var mission, 
vision og værdier, et indadrettet studie i For-
eningerne Nordens virksomhed. Styresemi-
naret følges nu op af Præsidiet. 
 
Endelig er der i 2005 blevet udarbejdet en 
handlingsplan for perioden 2006-2008.  
  
Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale Norden-foreninger og en repræsen-
tant for Foreningerne Nordens Ungdom 
(FNU).  
 
I 2005 har sammensætningen været 
følgende: 
 
Danmark Frode Sørensen 
Finland Riitta Prusti frem til 14. oktober 
 2005 herefter Outi Ojala 
Færøerne Carita Björklund (næstformand) 
Island Sigurlín Sveinbjarnardóttir 
 (formand) frem til 23. oktober 
 2005 herefter Bjarni Danielsson  
Norge Grete Øverlier (næstformand) 

frem til 10. juni 2005 herefter 
Tove Veierød 

Sverige Bengt Göransson 
Åland Hasse Svensson frem til 8.maj  
 2005 herefter Erik Brunström 
FNU Frederik Harstad   
 
Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: I 
Pärnu, Estland den 27. april, i Sønderborg, 
Danmark den 24. september samt den i 
Reykjavik den 24. oktober. Præsidiet har be-
handlet i alt 43 sager.  
 
Arbejdsudvalget har bestået af Bjarni 
Danielsson, Carita Björklund og Tove Veierød. 
 
Direktørkollegiet har bestået af direktø-
rerne/generalsekretærerne i de nationale 
Norden-foreninger og en repræsentant for 
FNU. Direktørkollegiet ledes af FNF’s general-
sekretær og fungerer som sagsforberedelses-
organ for Præsidiet.  
 
Kollegiet har haft følgende sammensætning i 
2005: 
 
FNF Karen Bue 
Danmark Peter Jon Larsen 
Finland Larserik Häggman 



  
 

Island Óðinn Albertsson  
Færøerne Høgni Djurhuus  
Norge Berit Griebenow frem til 31. 

oktober 2005 herefter Per 
Ritzler 

Sverige Anders Ljunggren 
FNU Lotte Granberg (barselsorlov fra 

den den 1. december), tf gene- 
ralsekr. Timo Salmi 

Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af 
året: I København den 26. januar, i Pärnu, 
Estland den 28. april, i Bodö den 29. juni, i 
Karlstad den 22. september og i Reykjavik 
den 25. oktober. Direktørerne har behandlet i 
alt 59 sager i 2005. 
 
Sekretaritatet har siden den 1. oktober 2003 
haft sit sekretariat i Malmø under ledelse af 

generalsekretær Karen Bue og med Helena 
Johansson som administrativ medarbejder. 
Der arbejdes målbevidst på at få rodfæstet 
de gode administrative rutiner og økonomi-
styringen af projekterne, der er blevet indkørt 
de forløbne år. I 2005 er i øvrigt ansat yder-
ligere en medarbejder, Carl Liungman, der 
skal forestå ledelsen af projektet ”Nordisk 
Biblioteksuge” og sprogprojektet ”Norden i 
Biografen”.  
 
Det centrale sekretariat for Nordjobb har 
siden den 15. november 2003 været placeret 
hos FNF i Malmø. Nordjobbprojektchef er Åsa 
Juslin og informationsmedarbejder Kajsa 
Robertsson holder styr på projektet og koor-
dinerer de nationale indsatser.   
 

 
 
 

KONTAKT MED ANDRE ORGANISATIONER 
 
Mål  
 

 At styrke samarbejdet med forenin-
gens samarbejdende medlemmer. 

 
Tiltag  
 

 Landsforeningen sikrer kontakt til de 
samarbejdende medlemmer. 

 
Samarbejdende medlemmer 
 

Amtsrådsforeningen i Danmark, AOF Dan-
mark, Danmarks Biblioteksforening, Dan-
marks Lærerforening, Dansk Lejrskolefore-
ning, Dansk Forfatterforening, Dansk Jern-
baneforbund, Dansk Kvindesamfund,  Dansk 
Metalarbejderforbund, Dansk Ungdoms Fæl-
lesråd, Den Danske Præsteforening, Det 
Kooperative Fællesforbund i Danmark, DGI 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 
DKIN Den danske komité for internationalt 
H.F.S., DSH De Samvirkende Hjemstavns-

foreninger, Finansrådet, Danske Pengeinsti-
tutters Forening, Folkehøjskolernes Forening i  
Danmark, Folkeligt Oplysningsforbund (FOF), 
Folkeuniversitetet i Danmark, Forbundet Træ-
Industri-Byg i Danmark, Forsikring & Pension, 
Frie Grundskolers Fællesråd, HORESTA, HTS 
- Handel, Transport & Service, Håndværks-
rådet, Kommunernes Landsforening, Land-
brugsraadet, Landsforbundet af Voksen- og 
Ungdomsundervisere, Landsforbundet DUI-
LEG og VIRKE, Landsorganisationen Dan-
marks Teaterforeninger, Landsorganisationen 
i Danmark LO, Liberalt Oplysningsforbund, 
NETOP - netværk for oplysning, Selskabet til 
fremme af Levende kultur i Skolen og 
Tobaksindustrien. 
 
 
Støttende medlemmer 
 
Nordea A/S, ALKA Forsikring A/S, Carlsberg 
Danmark A/S, Forstædernes Bank, Danske 
Bank, Tryg i Danmark, Öresundskomiteen 
 

 



  
 

PROJEKTARBEJDE 
 
Den folkelige forening er det centrale i 
Foreningen NORDENs virksomhed. Vi 
har projekterne af hensyn til den 
folkelige forening – ikke omvendt. 
 
 
Historie og principper 
 

Foreningen NORDEN har altid haft aktiviteter, 
der finansieres udefra. Fra midten af 80’erne 
tog projektarbejdet(∗) til, fordi de nordiske 
regeringer begyndte at udlicitere flere offent-
lige opgaver. Såvel de nationale regeringer 
som Nordisk Ministerråd var indstillet på at 
lade andre overtage flere offentlige opgaver. 
Da Foreningen NORDEN havde erfaring med 
projektadministration og naturlige interesser i 
det nordiske samarbejde, lå det ligefor, at 
foreningen bød sig til i forhold til offentlige 
udliciteringer af nordiske opgaver. 
 
Foreningen NORDEN’s ledelse har hidtil haft 
den holdning, at man gerne ville supplere de 
folkelige, nordiske opgaver med projektvirk-
somhed under forudsætning af 
 

 at projekterne lå i naturlig forlængelse 
af formålsparagraffen og det folkelige 
arbejde, som i forvejen var en del af 
foreningens virksomhed og 

 
 at projekterne var fuldfinansierede og 

gav foreningen nye muligheder. 
 
Alle projekters indhold og finansiering er for-
handlet med offentlige myndigheder af fore-
ningens administrative ledelse, som derefter 
har lagt forhandlingsresultatet frem for den 
politiske ledelse, der så har truffet den ende-
lige beslutning om, hvorvidt foreningen skulle 
engagere sig i aktiviteten eller ej. 
 
Der var en for Foreningen NORDEN fordel-
agtig timing i den offentlige udliciterings-
politik set i forhold til foreningens egen situa-
tion. Den folkelige virksomhed og medlems-
tallet var for nedadgående, og hvis ikke 

                                                 
* Projekter skal i denne forbindelse forstås som 
aktiviteter, der finansieres af udefra kommende midler 
(offentlige eller private). 
 

foreningen kunne udvikle nye arbejdsområ-
der finansieret udefra, havde foreningen 
næppe overlevet den aktivitetsmæssige og 
medlemsmæssige nedgang. I midten af 
80’erne stod foreningen over for et valg: 
Skulle man fortsætte nedskæringerne og ac-
ceptere, at man langsomt men sikkert 
afviklede foreningen, eller skulle man eks-
pandere sig ud af den folkelige krise ved at 
påtage sig nye nordiske opgaver finansieret 
af offentlige eller private midler? Foreningen 
NORDEN valgte det sidste. Dette valg har 
betydet, at foreningen har overlevet – endda 
godt. Højt aktivitetsniveau, flere og mere en-
gagerede medarbejdere i et dynamisk ar-
bejdsmiljø, større omsætning, større synlig-
hed og større mulighed for at følge med i den 
hastige teknologiske udvikling. Foreningen 
NORDEN høster nu frugterne af strategivalget 
fra midten af 80’erne med en nu femtenårig 
positiv udvikling i økonomien, hvor forenin-
gens økonomi er blevet konsolideret med 
2,25 millioner kroner gennem et fastholdt 
langt sejt træk, så foreningen i dag har en 
positiv egenkapital, og med en vending af 
medlemstallet fra en nedadgående tendens til 
en udjævning med håb om en opadgående 
tendens. Alle, der var med i foreningens 
ledelse i midten af firserne, kan bekræfte, at 
den positive udvikling ikke havde været 
mulig, hvis man havde valgt anderledes 
dengang – og man var dengang tæt på at 
træffe de forkerte valg! 
 
Det var et politisk valg, som var årsag til 
udliciteringerne, stop i offentlige ansættelser 
og musefældeklausuler. Flere ansatte i den 
offentlige sektor så deres opgaver blive 
udført uden for den offentlige sektor, hvilket 
selvfølgelig ramte mange. Det var et politisk 
valg, som vi ikke har lod og del i. Men vi tog 
chancen og bød os til på de nordiske områ-
der, som vi arbejdede med. Havde vi ikke 
budt os til, var projekterne overgået til 
forvaltning i private konsulentfirmaer, som 
netop i midten af firserne poppede op inden 
for alle brancher, da de så mulighederne for 
indtjening. Så havde de tjent på udlicite-
ringen – nu var det Foreningen NORDEN, der 
høstede frugterne. 
 



  
 

FNF og de nationale foreninger 
 

Flere af de store nordiske projekter er kom-
met til Foreningen NORDEN gennem fælles 
forhandlinger med de øvrige foreninger 
gennem Foreningerne NORDENs Forbund. 
Foreningerne NORDEN havde en samarbejds-
struktur med et nordisk, nationalt, regionalt 
og lokalt netværk, som ingen nystartede pri-
vate konsulentfirmaer kunne matche, hvilket 
gjorde os til attraktive samarbejdspartnere 
for de nordiske udliciteringer. Foreningen 
NORDEN i Danmark havde et stort behov for 
at få udvidet sin aktivitet med offentligt fi-
nansierede projekter, da vi dengang, som nu, 
får et langt lavere statstilskud (grundfinan-
siering) end de øvrige foreninger. I perioder 
har Foreningen NORDEN i Danmark derfor 
også været mere aktive i projektarbejdet og 
generelt har Foreningen NORDEN i Danmark 
leveret de bedste resultater, da det var vitalt 
for os, at vi ikke blev vraget af f.eks. Nordisk 
Ministerråd som projektforvalter pga. dårlige 
kvantitative og kvalitative resultater (målsæt-
ningsopfyldelse). Foreningerne har dog også 
hver for sig forhandlet og fået admini-
strationsaftaler om nationale projekter. Det 
største projekt en enkelt forening har 
forhandlet frem er den svenske forenings 
aftale med det svenske SIDA (søster-
forvaltning til det danske DANIDA) om 
gennemførelse af svenske praktikophold for 
russiske praktikanter (New Managers for 
Russia), hvor den svenske forening gennem 
en årrække har modtaget 12 millioner SEK/år 
i forvaltningsbidrag. Projektet er nu ophørt og 
erstattet med et lignende projekt med 
Ukraine. En sådan forvaltningsopgave ville 
næppe være mulig for Foreningen NORDEN i 
Danmark, da den ikke ligger i forlængelse af 
vores forenings princip om, at projekterne 
skal ligge i naturlig forlængelse af formåls-
paragraffen og det folkelige arbejde, som i 
forvejen er en del af foreningens virksomhed. 
I den kommende tid vil FNF, på svensk 
initiativ, komme til at drøfte fællesnordiske 
projekter om demokratiindsatser i såvel 
Ukraine som Hviderusland, som vi fra dansk 
side har taget afstand fra netop på grund af 
førnævnte politiske principper bag projekt-
virksomheden. Til gengæld har vi støttet en 
genoplivning af det gamle Østjobb, som er en 
sommerferiejobudveksling med de tre balti-
ske lande, hvis projektet kan administreres i 
synergi med Nordjobb. Når disse projekter 

kommer op nu, er det fordi Nordisk Minister-
råd satser på en fornyelse og vitalisering af 
nærområdesamarbejdet. 
 
 
Økonomi 
 

I forbindelse med projektarbejdet indgår 
normalt et dækningsbidrag på mindst 10 – 
15%, der kommer den folkelige forening til 
gode. Dækningsbidraget reducerer de om-
kostninger, som den folkelige forening ellers 
skulle afholde på områder som husleje, porto, 
telefon, papir/kuverter, teknisk udstyr (IT, 
kopimaskiner), løn mm. Samtlige omkostnin-
ger ved gennemførelsen af projekterne dæk-
kes af forvaltningsbidraget. Ingen regel uden 
undtagelse, og undtagelserne er: Norden Nu, 
Skumringstid/Morgengry og undervisnings-
projekter (se disse). På alle tidligere projekter 
har der også været et dækningsbidrag på de 
nævnte 10 – 15%.  
 
 
 
GENNEMGANG AF DE NUVÆRENDE 
PROJEKTER 
 
Projekterne er gennemgået i alfabetisk orden 
og efter samme principper. Medarbejdere er 
de, der pr. 1. maj 2005 var ansat i projek-
terne. Økonomien er, med mindre andet er 
nævnt, økonomien for 2005.  
 
 
Flagning ved grænsen 
 
Kort beskrivelse 
I forbindelse med Schengen-aftalen blev 
grænsestationerne nedlagt, hvilket medførte, 
at der ikke længere var politiberedskab ved 
de dansk-tyske grænseovergange. Disse hav-
de tidligere varetaget flagningen med nordi-
ske flag ved grænseovergangene. Da justits-
ministeren meddelte, at hun ville fortsætte 
flagningen, tilbød Foreningen NORDEN at 
varetage flagningen med nordiske flag, der 
på den måde kunne markere for turister, at 
de nu kom til Danmark og Norden. Hvis vi 
ikke havde tilbudt os som forvaltere, ville 
flagningen have fortsat, men udelukkende 
med det danske flag. 
Økonomi 
Projektet  finansieres af Justitsministeriet. Fra 



  
 

Justitsministeriet modtager foreningen kr. 
70.000 pr. år. Derudover har foreningen i 
perioden modtaget tre fondstilskud fra priva-
te fonde på i alt kr. 120.000. Udgifterne er kr. 
202.000 pr. år. 
Personale 
Peter Jon Larsen. Flaghejsningen foretages af 
to privatpersoner (vest) og et vagtværn (øst). 
Sted 
Kruså, Padborg, Frøslev, Rudbøl og Sæd. 
Starttidspunkt 
15. juni 2002. 
Nuværende kontrakt 
Kontrakten blev opsagt pr. 31. maj 2005, da 
tilskuddet ikke dækker udgifterne. Vi meddel-
te, at vi var villige til fortsat at stå for flag-
ningen, hvis vi fik et tilskud, der modsvarer 
udgifterne. Dette blev bevilget, så ordningen 
nu er fuldfinansieret, og vi har en ny kon-
trakt, som løber indtil videre og kan opsiges 
med et halvt års varsel fra begge sider.  
 
 
Formandskabsprogrammet 
 
Kort beskrivelse 
Sidste år forberedte Foreningen NORDEN for 
første gang et konkret indspil til et dansk 
formandskab for Nordisk Ministerråd i form af 
Norden i bevægelse – bevægelsernes 
Norden. Dette medførte en god dialog med 
den danske regering, der bad om et aktivi-
tetskatalog, som de fik i form af Aktiviteter 
der understøtter det danske formandskab. En 
lang række aktiviteter blev præsenteret: 
Hverdag i Norden, Formandskabets nordiske 
temamøder,  Konferencen om Norden i be-
vægelse – bevægelsernes Norden, Norden 
Nu temanummer om formandskabet, Nordisk 
Filmuge og Nordiske Dage. 
Økonomi 
Projektet finansieres af Udenrigsministeriet. 
Den danske regering forøgede Foreningen 
NORDENs statstilskud for 2005 med kr. 
500.000. Efterfølgende fik foreningen bevilget 
kr. 205.000 fra Nordisk Ministerråds strate-
giske reserve til gennemførelsen af en del-
aktivitet, nemlig en konferencen om Norden i 
bevægelse – bevægelsernes Norden. 
Personale 
Peter Jon Larsen, Gitte Lieblein og Jesper 
Boysen. 
Sted 
Frederiks Bastion, Københavns Hovedbane-
gård, Udenrigsministeriet mm. 

Starttidspunkt 
Primo 2005 
Nuværende kontrakt 
Udløber ultimo 2005.  
 
 
Hallo Norden 
 
Kort beskrivelse 
Hallo Norden er en servicetelefon for dem, 
der skal flytte inden for Norden. Nordiske 
medborgere kan få hjælp fra  informations-
tjenesten Hallo Norden, hvor information 
rettes til dem, som skal flytte til, studere eller 
arbejde i et andet nordisk land. Man formidler 
også de nordiske aftaler, som berører privat-
personers rettigheder og meget andet.  
Økonomi 
Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd. 
NMR har i 2005 bevilget kr. 500.000 til 
servicetelefonen og kr. 100.000 til markeds-
føringen. 
Personale 
Jesper Boysen og Bent Christensen. 
Sted 
Hele landet - Hallo Norden administreres fra 
Frederiks Bastion. 
Starttidspunkt  
1. januar 2001. 
Nuværende kontrakt 
Udløber 31. december 2006 men genforhand-
les. 
 
 
Norden i Fokus 
 
Kort beskrivelse 
Norden i Fokus på Frederiks og Carls Basti-
oner synliggør nordisk kultur og samfundsliv 
gennem et varieret program af høj kvalitet, 
hvor udstillinger, koncerter, scenekunst, 
foredrag og debatarrangementer spiller ind-
holdsmæssigt op til hinanden, så publikum 
får en vidtfavnende og sammenhængende 
oplevelse. 
Økonomi 
Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd. 
NMR har i 2005 bevilget kr. 972.000 til 
Norden i Fokus.  
Personale 
Jesper Boysen, Maria Antonsson, Bo Barne-
witz (jobtræning), Nina Larsen (jobtræning), 
Abdelkader Ghebrunafa (jobtræning) og René 
Møller Christensen (militærnægter). 
 



  
 

Sted 
Norden i Fokus drives i København med ud-
gangspunkt i Frederiks Bastion. 
Starttidspunkt 
1. januar 2000. 
Nuværende kontrakt 
Udløber 31. december 2007. 
 
 
Norden Nu 
 
Kort beskrivelse 
Norden Nu er Foreningen NORDENs blad, der 
udkommer fire gange om året med nordiske 
nyheder og baggrundsartikler, rejse- og infor-
mationsstof, artikler om kultur og udvikling i 
de nordiske lande, foreningsnyt mm. Bladet 
udgives til foreningens medlemmer, natio-
nale, regionale og lokale beslutningstagere 
og andre særligt nordisk interesserede.  
Økonomi 
Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd 
og Foreningen NORDEN. NMR har i 2005 
bevilget  kr. 211.500 (som Nordisk Informa-
tionskontor). Lokalafdelingerne i Foreningen 
NORDEN betaler et portotilskud, ligesom vi 
får et portotilskud fra Biblioteksstyrelsen på 
kr. 78.000. Udgifterne beløber sig til kr. 
819.000 (porto kr. 312.000, trykning kr. 
252.000, honorar og diverse kr. 55.000 og 
løn kr. 200.000). 
Personale 
Ole Oxholm (projektkontrakt, der alene om-
fatter redaktion og produktion af Norden Nu). 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
1987. 
Nuværende kontrakt 
Udløber for NMR’s del 31. december 2007. 
 
 
Nordisk Gæstebud 
 
Kort beskrivelse 
Nordisk Gæstebud er en nordisk fest med 
nordisk mad, nordiske madtraditioner, viser 
og underholdning. Gæstebuddet er et sam-
nordisk projekt inden for Foreningerne 
NORDEN og afholdes hvert år i de nordiske 
lande. Nordisk Gæstebud fejres i forbindelse 
med Nordens dag den 23. marts, som er den 
dag, hvor grunden blev lagt for det officielle 
nordiske samarbejde, da man på denne dag 
(i 1962) underskrev Helsingforsaftalen. Det er 

Foreningerne NORDEN i hele Norden, der ar-
rangerer Nordisk Gæstebud som en forårs-
aktivitet, på samme måde som efterårets 
aktivitet er Skumringstid. 
Økonomi 
Projektet startede i Finland, og private 
virksomheder har været inde med tilskud til 
visse fællesnordiske produktioner. Der mod-
tages ingen beløb til projektet, hvis omkost-
ninger dog også er minimale. Projektet er et 
typisk udviklingsprojekt, der kan nå helt 
andre dimensioner, hvis en sponsor byder sig 
til, f.eks. COOP/Danmark.  
Personale 
Edith Kjærsgaard. 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
2002. 
Nuværende kontrakt 
Som nævnt er der ingen kontrakt. 
 
 
Nordjobb 
 
Kort beskrivelse 
Nordjobb er et mobilitetsprogram, som tilby-
der sommerjob i Norden til unge i alderen 18 
– 28 år. Nordjobbs primære formål er at øge 
de unges kendskab til de nordiske lande, det 
nordiske arbejdsmarked og det nordiske sam-
arbejde ved at tilbyde sommerjob, bolig og 
kultur-, uddannelses- og fritidsprogram. 
Nordjobb tilbyder sommerjob til normal løn 
efter gældende overenskomster. Arbejds-
perioden varierer fra 4 uger og opefter i 
perioden 1. maj til 30. september. Nordjobb 
er et af de største og ældste nordiske 
udvekslingsprojekter, og siden starten har ca. 
16.000 unge fra hele Norden deltaget i 
projektet. 
Økonomi 
Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd 
og Beskæftigelsesministeriet. Af midlerne fra 
NMR får Foreningen NORDEN i Danmark i 
2005 kr. 142.000 plus et ekstra beløb til 
fritidsprogrammet (ikke fastsat endnu) og fra 
Beskæftigelsesministeriet kr. 200.000.  
Personale 
Klaus Elmo Petersen, Mikkel Carlsen (militær-
nægter) og Kelvin Brorson (militærnægter). 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
1985. 



  
 

 
Nuværende kontrakt 
Udløber 31. december 2005 men er gen-
forhandlet.  
 
 
Nordkont@kt 
 
Kort beskrivelse 
Foreningerne NORDEN og TeliaSonera har 
startet et skoleudvekslingsprojekt, Nord-
kontakt. Målgruppen for Nordkontakt er 
grundskoleelever i alderen 11-16, gymna-
sieelever, folkehøjskoleelever og lærerstude-
rende. For at kunne søge stipendiet må 
skolen have en partnerskole i Norden eller 
Baltikum. Beslutning om stipendiebevilling 
foretages på grundlag af skolens ansøgning, 
som indeholder blandt andet en fælles pro-
jektplan.  
Økonomi 
Projektet finansieres af TeliaSonera. Danmark 
modtager i 2005 kr. 324.080 til uddeling og                
kr. 32.408 til administration. 
Personale 
Edith Kjærsgaard. 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
1. januar 2005.  
Nuværende kontrakt 
Udløb 31. december 2005.  
 
 
Skumringstid/morgengry 
 
Kort beskrivelse 
I november afholdes en nordisk biblioteksuge 
med en fælles tekst af en nordisk forfatter. 
Mandag aften kl. 19.00 i Biblioteksugen 
samles man for at fejre Skumringstid med 
højtlæsning og levende lys på bibliotekerne i 
hele Norden. Morgengry fejres samme dag kl. 
09.00 i den mørke november morgen på 
skoler, skolebiblioteker og børnebiblioteker, 
og der lyttes til højtlæsning i stearinlysenes 
skær. Ugen er efterhånden en fast tradition 
på bibliotekerne i Norden, ligesom Morgen-
gry-arrangementerne indgår i skolernes års-
program. I forbindelse med arrangementerne 
udgives hvert år en plakat, der illustrerer den 
valgte tekst. 
Økonomi 
Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd. 
Beløbet SEK 847.000 går til den fælles-

nordiske koordination, og de nationale fore-
ninger modtager ikke støtte. 
Personale 
Edith Kjærsgaard. 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
1997. 
Nuværende kontrakt 
Årlig genforhandling. 
 
 
Undervisningsprojekter 
 
Kort beskrivelse 
Foreningen NORDEN får tilskud til at 
iværksætte de forpligtelser Undervisnings-
ministeriet har påtaget sig i forbindelse med 
indgåelsen af de nordiske aftaler på undervis-
ningsområdet samt de nordiske forpligtelser, 
der ligger i Folkeskoleloven.  
Foreningen NORDEN har udviklet skolearbej-
det på grundlag af de midler, der er stillet til 
rådighed. Arbejdet har to primære formål, 
nemlig  dels at sikre en høj grad af udveks-
ling af skoleklasser mellem Danmark og de 
andre nordiske lande, dels at give lærere 
vejledning i pædagogiske muligheder ved 
undervisningen i skandinaviske sprog og 
nordiske forhold. 
Af  Helsingforsaftalen fra 1972  fremgår rege-
ringsaftalerne på det nordiske kulturområde. 
Aftalerne om undervisningsområdet fremgår 
af Artikel 3, a-j. 
I overensstemmelse hermed står der i be-
stemmelserne om undervisningen i folke-
skolen under formålet med faget Dansk: ”at 
undervisningen skal give eleverne adgang til 
det nordiske sprog- og kulturfællesskab”. 
Blandt kundskabs- og færdighedsområderne 
nævnes: ”at undervisningen skal give ele-
verne mulighed for at udvikle færdighed i at 
lytte til og læse norsk og svensk med 
forståelse”. 
Foreningen NORDEN bistår med at udfylde 
disse rammer. Foreningen udgiver et Skole-
nyhedsbrev til foreningens skolemedlemmer 
fire gange årligt. Har omfattende telefonisk 
vejledning af skolemedlemmer og andre 
lærere. Giver samme vejledning til færøske 
og grønlandske skoler og lærere. Etablerer 
brevveksling mellem nordiske skoleklasser. 
Administrerer udvekslingsrejsemidlerne fra 
Undervisningsministeriet. Informerer om mu-
ligheder, behandler ansøgninger, uddeler 



  
 

midler og indkalder rapporter. Har tæt sam-
arbejde med NORDEN-foreningernes skole-
konsulenter i Norge, Sverige, Island og 
Finland. Udlåner undervisningsmaterialer til 
skolemedlemmer. Tilrettelægger/afholder 
kurser/møder for lærere i samarbejde med 
de pædagogiske amtscentre. Tilrettelægger/ 
afholder fællesnordiske/bilaterale kurser i 
samarbejde med nordiske kollegaer. Tilrette-
lægger/afholder bilaterale arrangementer 
med voksenundervisningens ledere og 
lærere. Administrerer økonomisk støtte til 
unge islændinge på danske frie kostskoler og 
en særlig Færøbørnudveksling. Samarbejder 
med andre nordiske fonde, der yder støtte til 
skolerejser. Er sekretær for og tilrettelægger 
af møderne i foreningens skolenetværk. 
Servicerer  skolenetværkets medlemmer og 
foreningens medlemmer i skoleanliggender 
mm. 
Økonomi 
Projekterne finansieres af Undervisnings-
ministeriet. Foreningen NORDEN modtog i 
2005 kr. 500.000 til ovennævnte arbejde 
samt kr. 50.000 til islandske højskole-
stipendier og kr. 60.000 til den særlige 
klasseudveksling med Færøerne. Udgifterne 
beløber sig til ca. kr. 647.500 (administration 
kr. 425.000, Færøbørnudvekslingen kr. 
51.000, islandske højskolestipendier kr. 
42.500, skolenetværk kr. 22.000, information 
herunder Nyhedsbrev til skolerne kr. 95.000 
og hvervefolder kr. 12.000). Foreningen mod-
tager kontingentindtægter fra skolemedlem-
mer. 
Personale 
Edith Kjærsgaard. 
Sted 
Hele landet. 
Starttidspunkt 
1994 (også tidligere har foreningen admi-
nistreret forskellige skoleprojekter med til-
skud fra Undervisningsministeriet). 
Nuværende kontrakt 
Årlig genforhandling. 
 
 
Øresundsmiljøskolen 
 
Kort beskrivelse 
Med base i havnen arbejder Øresunds-
miljøskolen både med byens kulturhistoriske 
miljøer og med Øresunds natur, miljø og 
historiske betydning. Elever får gennem 
aktiviteter, bevægelse, undersøgelse og 

eksperimenter en forståelse af havets og 
havnens betydning for Københavns udvikling 
som hovedstad. Øresundsmiljøskolen er et 
samarbejde mellem Foreningen NORDEN og 
Miljøtjenesten i København.  
Økonomi 
Projektet finansieres af Københavns Kom-
mune. Foreningen NORDEN stiller bygningen, 
Carls Bastion, til rådighed. 
Personale 
Dorte Salomonsen, Jonas Jørgensen, Jens 
Prom, Frank Olesen og Pernille Bondo 
Harders (jobtræning). 
Sted 
Carls Bastion. 
Starttidspunkt 
2003. 
Nuværende kontrakt 
Årlig genforhandling. 
 
 
KORT GENNEMGANG AF TIDLIGE-
RE PROJEKTER 
 
Nordisk Miljø- og Biologiår var et stort 
anlagt fællesnordisk projekt, der blev 
gennemført i en tidsbegrænset periode i 
1990-91. Pro-jektet var finansieret af Nordisk 
Ministerråd, og i Danmark modtog foreningen 
et tilskud på 1 million kroner til projektet fra 
Miljø-ministeriet. 
 
 
Nordliv var ligeledes et stort anlagt fælles-
nordisk projekt, der blev gennemført i en 
tidsbegrænset periode i 1995-97. Projektet 
skulle sætte særligt fokus på nordisk iden-
titet, kultur og historie. Projektet var finan-
sieret af Nordisk Ministerråd. 
 
 
Nordplus-mini var et fællesnordisk pro-
jekt, der kom i stand i 1999 efter beslutning i 
Nordisk Råd. Projektet gav støtte til skole-
klassers nordiske udvekslinger, og i 2003 for-
delte Foreningen NORDEN over 2 millioner 
kroner til skoleklasser. Med virkning fra 1. 
januar 2004 fik projektet nyt navn, Nordplus-
junior, og blev slået sammen med et lignende 
udvekslingsprojekt for gymnasieungdom. 
Projektet blev overflyttet til administration i 
de nordiske landes programkontorer, der for-
trinsvis administrerer EU-udvekslingsordnin-



  
 

ger, i Danmark CIRIUS. Der arbejdes fortsat 
på at få projektet tilbage til forvaltning hos 
foreningerne NORDEN. 
 
 
Nordpraktik var et fællesnordisk projekt, 
der efter murens fald tilbød unge, først fra de 
baltiske lande (Baltpraktik  -  fra 1992) og se-
nere også unge fra Skt. Petersborg-regionen, 
Barents-området og Kaliningrad, praktikplad-
ser i de nordiske lande med det formål at 
give dem nordisk knowhow og nordiske 
virksomhedskontakter, ligesom de blev sat 
ind i nordiske samfundsforhold. Projektet blev 
finansieret af Nordisk Ministerråd. Projektet 
blev i 2002 i en lidt ændret form ført over til 
forvaltning i de nordiske informationskontorer 
i nærområderne. 
 
 
EFTERSKRIFT 
 
Projektarbejdet 
 
Projektarbejdet tilfører den folkelige forening 
ressourcer, ikke omvendt. Samlet set er det 
en ikke ubetydelig overskudsforretning for 
den folkelige forening. Økonomisk har pro-
jektarbejdet år efter år givet overskud i form 
af dækningsbidrag til de folkelige aktiviteter.  
 
Projektarbejdet sikrer, at foreningen har 
mange nordiske varer på hylderne.  
 
Projektarbejdet har sikret, at foreningen har 
kunnet forny sig og få nye målgrupper. 
 
Projektarbejdet (Nordjobb) er den direkte år-
sag til, at Foreningen NORDEN fik genoplivet 
sin ungdomsorganisation, Foreningen NOR-
DENs Ungdom. 
 
Projektarbejdet har i flere tilfælde kunnet 
sætte konkret handling bag de smukke ord, 
f.eks. i forbindelse med støtte til nordiske 
klasseudvekslinger. 
 
Projektarbejdet har været med til at sikre en 
kontinuerlig dialog med det offentlige nor-
diske system både fællesnordisk og nationalt, 
hvor også andre emner end de, der falder 
direkte ind under projektvirksomheden, har 
fået plads. Foreningen NORDEN har på den 
måde haft en direkte tilgang til beslutnings-

tagerne i det nordiske samarbejde og deri-
gennem kunnet fremføre folkelige politiske 
krav til politikere og embedsmænd. Projekt-
arbejdet styrker foreningernes anseelse, så 
man tager det folkelige nordiske arbejde 
mere alvorligt, når vi ikke blot taler men også 
leverer varen. 
 
Projektarbejdet har været med til at sikre, at 
landskontoret som arbejdsplads har flere og 
mere engagerede medarbejdere i et dyna-
misk arbejdsmiljø, hvor der er udviklings-
muligheder, og hvor der er plads til at følge 
med og i visse tilfælde være på forkant med 
den teknologiske udvikling. 
 
Projektarbejdet har mange gange givet posi-
tiv omtale i såvel de trykte som elektroniske 
medier. 
 
Projektarbejdet giver inspiration til det folke-
lige arbejde også lokalt. Flere af projekterne 
er en naturlig integreret del af det lokale 
arbejde, f.eks. Skumringstid, og flere kunne 
blive det, f.eks. Nordjobb. 
 
Projektarbejdet er med til at give Foreningen 
NORDEN en høj anseelse blandt andre folke-
lige foreninger. 
 
Projektarbejdet har medført (i forbindelse 
med Norden i Fokus) at Foreningen NORDEN 
i dag disponerer over to meget centrale og 
markante bygninger på Christianshavn 
(Frederiks og Carls Bastioner), der ikke var 
kommet til vores disposition, hvis vi ikke 
havde været involveret i dette projekt. 
Bygningerne giver på flere områder gode 
fremtidsmuligheder for foreningen.  
 
Det er en lidt for udbredt myte, at projekt-
arbejdet belaster den folkelige forening – 
tværtimod kan man med stor ret hævde, at 
den folkelige forening i dag eksisterer på 
grund af og ikke på trods af, at foreningen 
valgte at gå ind i projektarbejdet. Var 
Foreningen NORDEN i Danmark ikke i 1985 
med stort engagement  sprunget ind i Nord-
jobb-projektet, havde vi forpasset vores 
chance. Chancen kom på rette tid og sted og 
blev grebet. Involveringen kostede blod, sved 
og tårer, og engagementet var behæftet med 
en ikke ubetydelig risiko, da det var første 
gang, at Foreningen NORDEN fik de øvrige 
NORDEN-foreninger til at involvere sig i et 



  
 

meget stort og omfattende fællesnordisk pro-
jekt. Det lykkedes dengang, og det er siden 
gået godt med andre projekter. 
 
 
Den folkelige forening 
 

Den folkelige forening er det centrale i Fore-
ningen NORDENs virksomhed. Vi har projek-
terne af hensyn til den folkelige forening – 
ikke omvendt. 
 

Foreningen NORDEN har på landsplan et højt 
aktivitetsniveau. Kvaliteten i servicen til lokal-
afdelingerne er blevet bedre og bedre, 
mødevirksomheden med repræsentantskabs-
møder, formandsmøder, interne kurser er 
blevet bedre og bedre, vores interne og 
eksterne kommunikation med medlemsblad, 
hjemmesider, medlemskampagne er i god 
ud-vikling. Projektarbejdet har ingen påviselig 
negativ virkning for driften af den folkelige 
forening – tværtimod. 
 

 
 
 

LANDSKONTORET (OKTOBER) 
 
 
Abdelkadar Ghebrunafa Praktisk medhjælper (Frederiks Bastion) 
 
Bent Christensen Informationsmedarbejder Hallo Norden (Frederiks Bastion). 
 
Camilla Brink Nielsen Dtp/grafisk design 
 
Dennis Bredahl Thomsen Militærnægter 
 
Edith Kjærsgaard Skole-, biblioteks- og venskabsbykonsulent 
 
Egon Christesen Receptionist 
 
Gitte (Birgit) Lieblein Sekretær 
 
Jesper Boysen  Leder af Norden i Fokus og Hallo Norden (Frederiks Bastion) 
  
Klaus Elmo Petersen Udvekslingskonsulent 
 
Maj-Britt Skovbro Hansen Bogholder 
 
Nina Larsen Informationsmedarbejder Norden i Fokus (Frederiks 
  Bastion) 
 
Ole Oxholm Redaktør af Norden Nu og hjemmeside 
 
Peter Jon Larsen Generalsekretær 
 
Suzanne Willis Medlemsadministration 



  
 

ORGANISATIONEN I PERSONER OG TAL 
 
LANDSSTYRELSEN 2005 
 
Frode Sørensen (formand) 
Arne Nielsen (næstformand) 
 
 
REPRÆSENTANTSKABSVALGT 
 
Christian Steffensen 
Vibeke Bille-Hansen 
Susanne Prip Madsen 
Ole Stavad 
Dorit Myltoft 
Preben Sørensen 
Henrik Hagemann 
Tulle Olsen 
Kristen Touborg 
Mogens Brock 
Else Theill Sørensen 
Karen Klint 
Sonny Berthold 
Kristian Pihl Lorentzen 
 
 
REPRÆSENTANT FOR FNU 
 
Brian Pape Mortensen 
 
 
AMTSKREDSVALGT 
 
Inge Vejby Møller 
Poul E. Frederiksen 

Erik Rasmussen 
Erik Frigård Mogensen 
Conny E. Petersen 
Merete Riber 
Kathrine Stensgaard 
Frants Hagen Hagensen 
Flemming Thøgersen 
Elisabeth Espedal 
Jens Rahbek Pedersen 
Helge Sørensen 
Jens  Peter Thestrup 
Axel Schade 
Inger Davidsen 
Jørn-Ole Didriksen 
Lars Aagaard 
 
 
OBSERVATØR 
 
Bendt Thuesen 
 
 
FORRETNINGSUDVALG 2005 
 
 
Frode Sørensen (formand) 
Arne Nielsen (næstformand) 
Poul E. Frederiksen 
Henrik Hagemann 
Susanne Prip Madsen 
Erik Rasmussen 
Merete Riber 

 
 
FORMÆND 
 

Allerød Knud Loft Rasmussen 
Assens Karen Valeur 
Ballerup / Ledøje / Smørum / Værløse Bendt Thuesen 
Birkerød Poul E. Frederiksen 
Bogense   Svend-Erik Errebo-Hansen 
Bornholm Erik Frigård Mogensen 
Brande   Nancy Nielsen 
Broby Ib Hansen 
Brovst og Fjerritslev / Han Herred Hjørdis Rasmussen 



  
 

Brønderslev Axel Schade 
Dragsholm Palle Maarbjerg 
Ebeltoft Leif Glavind 
Esbjerg Carl-Johan Grabe 
Fakse / Rønnede Hanne Holck 
Farsø Evald Saarup 
Fladså Eva Nordgaard 
Fredensborg / Humlebæk   Elisabeth Andersen 
Fredericia Inger Davidsen 
Frederiksberg Frants Hagen Hagensen 
Frederikshavn Karin Arveschoug Jensen 
Frederikssund / Hornsherred Ove Scheel 
Frederiksværk / Hundested Nina Melbye 
Frøs Herred Ann Møller Gram 
Fåborg Lisbeth Johansen 
Gentofte Arne Husfeldt 
Gladsaxe/Herlev Ruth Møllgaard Olsen 
Glamsbjerg Poul Riis Svendsen 
Grenå Allan Vestrup Christensen 
Haderslev / Christiansfeld / Vojens Helga Hansen 
Hadsten / Hinnerup Inge Vejby Møller 
Hadsund Birthe Jørgensen 
Hammel Susanne Kaae 
Helsingør Annette Bredorf 
Herning Carsten Dalgaard 
Hillerød Elisabeth Espedal 
Hjørring Per Lysdahl 
Hobro Lisbeth Carlsen 
Horsens Linda Arild Hansen 
Hvalsø Conny E. Petersen 
Hvetbo Herred Søren Mortensen 
Ikast Jørgen Vingborg 
Kaløvig Magnus Boesen 
Karup   Jann Rasmussen 
Kastrup/Tårnby / Dragør Terkel Spangsbo 
Kerteminde   Karen Havelund Andersen 
Kjellerup Ellen Andersen 
Kolding Ole Ballisager 
Korsør Jørn-Ole Didriksen 
København Susanne Prip Madsen 
Køge Ole Nybjerg 
Langeland Sonja Fogsgaard 
Langeskov   Grete Østergaard Hansen 
Lemvig Vagn Baunsgaard 
Lyngby / Taarbæk Hanne Ekstrand 
Løgstør Bent Grundtvig Sørensen 
Malt Herred Jens Rahbek Pedersen 
Midtfyn Preben Steen Jørgensen 
Midtfyn Tom Warren 



  
 

Morsø Martin Horsted 
Møn / Bogø Helge Sørensen 
Nakskov Ebba Hribar 
Nyborg Povl Lundsgaard 
Nykøbing Falster Bent Jensen 
Nysted Børge Stenstrup 
Næstved Per Boserup Olsen 
Nørre Rangstrup Herred Peter M. Bramsen 
Odder/Hørning Ruben Andersen 
Odense Birthe Heide-Ottosen 
Præstø Torben Dinesen 
Randers / Langå Ingrid Overgaard Hansen 
Ringkøbing Gunnel Draiby 
Ringsted Kirsten Eschricht 
Roskilde Bent Bardtrum 
Rødby Kjeld Kjeldsen 
Sakskøbing Lars Johannsen 
Samsø Gunilla Pade 
Silkeborg Knud Schødt 
Skagen Frede Højmark 
Skanderborg og Ry Knud Ernst-Jensen 
Skive Preben Birkbak 
Skjern - Videbæk Søren Nørgård 
Skælskør Stig Thorup Rasmussen 
Skærbæk Jenny Brodersen 
Solrød Arne Jensen 
Sorø/Dianalund Helge T. Torm 
Stevns Marianne Larsen 
Struer / Vinderup Birgit Østergaard 
Svendborg Kathrine Stensgaard 
Sydslesvig   Lars Aagaard 
Sydthy /Thyholm / Jegindø Birte Frandsen 
Sæby Tove Hansen 
Søllerød Ivan Vium 
Sønderborg / Gråsten Jens  Peter Thestrup 
Thisted Else Lund 
Tommerup Ruth Møller Hansen 
Trehøje Johannes Munck Jepsen 
Tølløse / Holbæk / Jernløse Marianne Lyngbye 
Tønder Bent Valeur 
Tørring / Give Dorthe Duelund 
Vallø Preben Hansen 
Varde Kirsten Dahl Andersen 
Vejle Roar Hymøller 
Viborg Jytte Løvaa 
Vordingborg / Langebæk Folke Hansen 
Ærø Poul Werge 
Ølstykke Henning Sørensen 
Aabenraa Benthe Madsen 



  
 

Aalborg & Omegn Karen Lis Hedegaard 
Ålestrup   Kirsten Bollerup 
Århus Arne Nielsen 
Aars Peder Arthur Jensen 
Årslev Niels Kronvald 
Årup / Vissenbjerg Frode Moestrup 

 
 



  
 

MEDLEMSTAL FOR FORENINGEN NORDEN 
PR. 31. DECEMBER 2005 
 

Lokalafdeling   31. dec 2005 31. dec 2004
Frem/til-    
bagegang i % 

       
0600 FREDERIKSBERG 177 190 -13 -6,8 
1109 KØBENHAVN 390 392 -2 -0,5 
       
KREDSEN KØBENHAVN / 
FREDERIKSBERG i alt                                           567                           582                         -15                     -2,6
       
       
0201 BALLERUP 91 94 -3 -3,2 
0700 GENTOFTE 147 174 -27 -15,5 
0711 GLADSAXE 104 104 0 0,0 
0703 GLOSTRUP 80 93 -13 -14,0 
0800 HVIDOVRE 58 60 -2 -3,3 
1103 KASTRUP/DRAGØR 51 48 3 6,3 
1200 LYNGBY/TAARBÆK 322 304 18 5,9 
1808 RØDOVRE 27 33 -6 -18,2 
1900 SØLLERØD 98 104 -6 -5,8 
2006 TAASTRUP/HEDEHUSENE                  24                     23                           1 4,3 
       
KØBENHAVNS AMT i alt 1002 1037 -35 -3,4 
       
       
0100 ALLERØD 286 249 37 14,9 
0202 BIRKERØD 177 185 -8 -4,3 
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK      101                            87             14                     16,1 
0607 FREDERIKSSUND 91 94 -3 -3,2 
0608 FREDERIKSVÆRK 131 135 -4 -3,0 
0712 GRÆSTED/GILLELEJE                       43                             48 -5 -10,4 
0806 HELSINGE 46 44 2 4,5 
0807 HELSINGØR 114 118 -4 -3,4 
0810 HILLERØD 365 377 -12 -3,2 
0820 HØRSHOLM 60 65 -5 -7,7 
2802 ØLSTYKKE 90 94 -4 -4,3 
       
FREDERIKSBORG AMT i alt 1504 1496 8 0,5 
       
       
0818 HVALSØ  40 36 4 11,1 
1108 KØGE  105 97 8 8,2 
1805 ROSKILDE 130 129 1 0,8 
1925 SOLRØD  29 29 0 0,0 
2210 VALLØ  35 36 -1 -2,8 
       
ROSKILDE AMT i alt  339 327 12 3,7 
       
       
       



  
 

Lokalafdeling   31. dec 2005 31. dec 2004
Frem/til-    
bagegang i % 

       
0805 HASLEV  7 7 0 0,0 
1002 JYDERUP  10 9 1 11,1 
1101 KALUNDBORG 18 17 1 5,9 
1107 KORSØR  89 82 7 8,5 
1407 NYKØBING/TRUNDHOLM                  26 32             -6                    -18,8 
1804 RINGSTED 162 146 16 11,0 
1906 SKÆLSKØR 110 111 -1 -0,9 
1910 SLAGELSE 227 246 -19 -7,7 
1911 SORØ  133 129 4 3,1 
1923 SVINNINGE 10 10 0 0,0 

2003 
TØLLØSE/HOLBÆK   
JERNLØSE                                             107 108             -1                      -0,9 

2201 DRAGSHOLM 90 84 6 7,1 
       
VESTSJÆLLANDS AMT i alt 989 981 8 0,8 
       
       
0614 FLADSÅ  39 42 -3 -7,1 
0814 HOLMEGAARD 9 11 -2 -18,2 
1303 MARIBO  36 40 -4 -10,0 
1306 MØN  179 173 6 3,5 
1401 NAKSKOV 75 78 -3 -3,8 
1405 NYKØBING F 112 99 13 13,1 
1408 NYSTED  69 64 5 7,8 
1409 NÆSTVED 90 82 8 9,8 
1601 PRÆSTØ  53 53 0 0,0 
1807 RØDBY  45 49 -4 -8,2 
1810 RØNNEDE 47 56 -9 -16,1 
1901 SAKSKØBING 39 51 -12 -23,5 
1912 STEVNS  108 95 13 13,7 
2206 VORDINGBORG 99 99 0 0,0 
       
STORSTRØMS AMT i alt 1000 992 8 0,8 
       
       
1809 BORNHOLM 211 213 -2 -0,9 
       
BORNHOLMS AMT i alt 211 213 -2 -0,9 
       
       
0103 ASSENS  92 89 3 3,4 
0204 BOGENSE 187 141 46 32,6 
0208 BROBY  45 46 -1 -2,2 
0611 FÅBORG  92 100 -8 -8,0 
0702 GLAMSBJERG 56 64 -8 -12,5 
1104 KERTEMINDE 233 244 -11 -4,5 
1201 LANGELAND 40 35 5 14,3 
1214 LANGESKOV 212 171 41 24,0 
1304 MIDDELFART 26 31 -5 -16,1 

      



  
 

Lokalafdeling   31. dec 2005 31. dec 2004
Frem/til-    
bagegang i % 

       
1305 MIDTFYN  53 54 -1 -1,9 
1404 NYBORG  81 77 4 5,2 
1502 ODENSE  132 141 -9 -6,4 
1503 OTTERUP (sammenlagt med Bogense)             0 11            -11 
1916 SVENDBORG 114 124 -10 -8,1 
2013 TOMMERUP 61 68 -7 -10,3 
2701 ÆRØ  122 110 12 10,9 
2908 ÅRSLEV  92 97 -5 -5,2 
2907 ÅRUP/VISSENBJERG                            70 61              9                      14,8 
       
FYNS AMT i alt   1708 1664 44 2,6 
      
      
0609 FRØS HERRED 143 152 -9 -5,9 
0801 HADERSLEV 116 117 -1 -0,9 
1410 NR. RANGSTRUP HERRED                113 116             -3                      -2,6 
1909 SKÆRBÆK 122 125 -3 -2,4 
1922 SYDSLESVIG 407 426 -19 -4,5 
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN                  158 152              6                        3,9 
2004 TØNDER  166 170 -4 -2,4 
2901 AABENRAA 204 229 -25 -10,9 
       
SØNDERJYLLANDS AMT i alt 1429 1487 -58 -3,9 
       
       
0502 ESBJERG 64 69 -5 -7,2 
0705 GRINDSTED 26 30 -4 -13,3 
1301 MALT HERRED 152 133 19 14,3 
1802 RIBE (sammenlagt med Malt Herred)                      0 31           -3,1 
2202 VARDE  64 68 -4 -5,9 
       
RIBE AMT i alt   306 331 -25 -7,6 
       
       
0605 FREDERICIA 104 112 -8 -7,1 
0816 HORSENS 98 103 -5 -4,9 
1106 KOLDING  82 95 -13 -13,7 
2005 TØRRING  20 18 2 11,1 
2203 VEJLE  86 102 -16 -15,7 
       
VEJLE AMT  i alt   390 430 -40 -9,3 
       
       
0207 BRANDE  137 132 5 3,8 
0503 EGVAD  36 38 -2 -5,3 
0809 HERNING  221 241 -20 -8,3 
0815 HOLSTEBRO 140 119 21 17,6 
1001 IKAST  52 47 5 10,6 
1203 LEMVIG  69 77 -8 -10,4 
1803 RINGKØBING 66 63 3 4,8 



  
 

Lokalafdeling   31. dec 2005 31. dec 2004
Frem/til-    
bagegang i % 

       
1908 SKJERN  69 74 -5 -6,8 
1913 STRUER  177 160 17 10,6 
2007 TREHØJE  26 34 -8 -23,5 
       
RINGKØBING AMT i alt 993 985 8 0,8 

      
       
0501 EBELTOFT 126 131 -5 -3,8 
0704 GRENÅ  62 62 0 0,0 
0802 HADSTEN/HINNERUP                         103 109             -6                      -5,5 
0804 HAMMEL  38 37 1 2,7 
1102 KALØVIG  135 147 -12 -8,2 
1501 ODDER  286 279 7 2,5 
1801 RANDERS/LANGÅ 99 105 -6 -5,7 
1902 SAMSØ  66 77 -11 -14,3 
1903 SILKEBORG 158 155 3 1,9 
1905 SKANDERBORG 78 84 -6 -7,1 
2905 ÅRHUS  260 274 -14 -5,1 
       
ÅRHUS AMT i alt   1411 1460 -49 -3,4 
       
       
1112 KARUP  121 123 -2 -1,6 
1105 KJELLERUP 96 94 2 2,1 
1307 MORSØ  22 23 -1 -4,3 
1907 SKIVE  107 113 -6 -5,3 
1917 SYDTHY  59 64 -5 -7,8 
2002 THISTED  122 122 0 0,0 
2204 VIBORG  246 247 -1 -0,4 
2911 AALESTRUP 53 50 3 6,0 
       
VIBORG AMT i alt   826 836 -10 -1,2 
       
       
0209 BRØNDERSLEV 101 99 2 2,0 
0613 FARSØ  53 50 3 6,0 
0606 FREDERIKSHAVN 141 112 29 25,9 
0803 HADSUND 33 28 5 17,9 
0812 HJØRRING 144 150 -6 -4,0 
0813 HOBRO  78 85 -7 -8,2 
0819 HVETBO HERRED 13 16 -3 -18,8 
1204 LØGSTØR 39 38 1 2,6 
1904 SKAGEN  47 44 3 6,8 
1920 SÆBY  36 33 3 9,1 
2801 HAN HERRED/BROVST                      112 110              2                       1,8 
2903 AALBORG/NØRRESUNDBY              158 160             -2                      -1,3 
2906 ÅRS  30 31 -1 -3,2 
       
NORDJYLLANDS AMT i alt 985 956 29 3,0 
       



  
 

Lokalafdeling   31. dec 2005 31. dec 2004 
Frem/til-  
bagegang i % 

 
DIREKTE UNDER LANDSKONTORET 

 
MEDLEMMER I UDLANDET MM.  201 157 44 28,0 
    
       
STØTTEMEDLEMMER MM* 275 155 120 77,4 
     
     
SAMLET ANTAL 
PERSONLIGE MEDLEMMER                               14.136                           14.089                       47               
0,33 

 
 
Ovennævnte er en oversigt over antal medlemmer – dvs. parmedlemskaber er opgjort som 2 medlemmer.            

 
*Støttemedlemmer 2005 indeholder også lokale støttemedlemmer, som i 2004 indgik under de enkelte 
lokalafdelinger.                                

 
 
 
SKOLE- OG BIBLIOTEKSMEDLEMMER   
       
Erhvervsskoler  16 18 -2 -11,1 
Efter-/ungdomsskoler  42 46 -4 -8,7 
Gymnasier   49 52 -3 -5,8 
Seminarier   15 13 2 15,4 
Højskoler   13 14 -1 -7,1 
Folkeskoler   537 555 -18 -3,2 
Musikskoler  8 10 -2 -20,0 
Andre skoler  8 8 0 0,0 
       
Skolemedlemmer i alt 688 716 -28 -3,9 
       
Biblioteker i alt  68 71 -3 -4,2 
       
       
       
ANTAL MEDLEMMER I ALT 
I FORENINGEN NORDEN                                  14.892            14.876          16              0,11 
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