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FORORD  
 
I 2006 er to resultater særligt bemærkelses-
værdige: 
  
Ø Foreningen NORDEN har formået at 

fastholde en positiv medlemsudvik-
ling, og  

Ø Landsforeningen har fortsat en positiv 
udvikling i økonomien. 

 
Foreningen NORDEN har haft en, om end 
beskeden, medlemsfremgang i fire år. Også i 
2006 fastholdt vi medlemsfremgangen. 
 
Interessen for det nordiske samarbejde er 
voksende. Den store interesse i befolkningen 
har i den seneste tid også smittet af på 
medierne. I mange år har medierne ignoreret 
det nordiske, men det er ved at vende. Også 
Foreningen NORDEN har haft gavn af 
mediernes voksende interesse. I mange år 
har det været næsten umuligt at råbe de 
landsdækkende medier op, især da de 
elektroniske. Nu sker det oftere og oftere, at 
de selv ringer for en kommentar. Lokalt har 
interessen for Foreningen NORDEN hele tiden 
været stor, men det er klart, at den lands-
dækkende presses vågnende interesse, vil 
gøre det endnu nemmere at gøre sig 
gældende med nordiske budskaber, også 
lokalt. 
 
Og Foreningen NORDEN har meget at 
byde på.  
 
Landsforeningen har lagt et stort arbejde i at 
udvikle den politiske platform for foreningens 
arbejde. Den folkelige opbakning til NORDEN 
er et resultat af de overordnede drøftelser 
om Nordens rolle i globaliseringen. Hvilken 
form for globalisering ønsker vi? Ønsker vi 
ensartetheden som drivkraften i globalise-
ringen, eller ønsker vi et samarbejde mellem 
forskellighederne. Foreningen har været klar i 
sit budskab på dette. Vi ønsker et udvidet 
internationalt samarbejde samtidig med, at vi 
ønsker at bevare vores værdier, vores 
historie og vores identitet. Udfordringen 
ligger i, at når forskellighederne skal 
samarbejde, må det ske i respekt og 
indgående forståelse for hinandens identitet. 
Dermed står vi med et stærkt budskab på en 

overordnet og aktuel problemstilling, og da 
det nordiske samarbejde altid i  handling  har  
vist sin åbenhed overfor omverdenen, er det 
svært at anfægte budskabet. Vi har med 
historisk baggrund nogle gode svar på frem-
tidens udfordringer og vi viser vejen ved selv 
at gå forrest. Det er ikke noget dårligt 
udgangspunkt at være en gammel hæder-
kronet folkelig forening, når man bygger på 
et formål, der indeholder svar på nutidens og 
fremtidens udfordringer. 
 
Lokalafdelingerne har lagt et arbejde i at 
påvirke den føromtalte politiske proces i 
landsforeningen og ikke mindst med at følge 
op på den. Det imponerende aktivitetsniveau, 
som vi kan se af de lokale programmer, 
kommer ikke af sig selv. Og heldigvis 
afspejler programmerne både kreativitet og 
fornyelse. Og i modsætning til tidligere er 
lokalafdelingerne ikke bange for at medtage 
de nordiske politiske temaer i deres program-
mer. Mange hundrede lokale aktiviteter bliver 
afholdt hver dag i Foreningen NORDENs regi. 
Det er vigtigt, fordi det er gennem det lokale 
arbejde, at medlemmerne kommer i 
nærkontakt med foreningen. Det er her 
kimen sås til en fremgang. Den store 
entusiasme, der lægges for dagen af de 
mange hundrede tillidsfolk landet over, 
afspejler sig på bedste vis i programvirksom-
heden. Man kan roligt sige, at landsfore-
ningen og lokalafdelingerne er forbundne kar 
– sådan som det også bør være i en god 
folkelig sammenhæng.  
 
Også på det fællesnordiske plan gennem 
Foreningerne Nordens Forbund (FNF) er der 
en aktiv medspiller på såvel det politiske som 
det aktivitetsmæssige plan. Den rolle er 
styrket betragteligt, efter at FNFs sekretariat 
blev flyttet til Malmø og fik en dansk 
generalsekretær i form af Karen Bue. FNF har 
arbejdet på et visions- og strategipapir, som 
lokalafdelingerne også har haft til udtalelse. 
Samtidig er mange nye nordiske projekter 
blevet skabt i FNF. De ”gamle” kender vi: 
Nordjobb, Skumringstid og Nordisk Gæste-
bud. Men nye er kommet til, ikke mindst 
Norden i Bio, som er blevet et ganske stærkt 
tilbud til skolerne, hvor vi på en moderne og 
pædagogisk form får sat undervisningen i 
skandinaviske sprog og nordiske forhold på 



skolernes dagsorden. Alle projekterne giver 
det folkelige arbejde på lokalt plan nye 
muligheder. 
  
Inden vi bliver for selvfede, må vi også gå til 
bekendelse. Der er områder, som ikke 
fungerer. Desværre! 
  
Vi vil selvfølgelig gerne opruste på 
synligheden. Nu hvor medierne er ved at 
fatte interesse for det nordiske, ville det være 
godt, hvis vi i endnu højere grad kunne 
fange, kvalificere og fastholde interessen. Vi 
ville også gerne kunne hjælpe lokalafde-
lingerne mere med at skabe synlighed om 
deres aktiviteter. 
 
Vi vil selvfølgelig gerne opruste på IT-
området og drage endnu mere fordel af de 
muligheder, der ligger i anvendelsen af den 
teknologi og ikke mindst komme til at give et 
mere moderne indtryk. Vi er nået et stykke 
med hjemmeside med særligt afsnit for 
tillidsfolkene og hvor lokalafdelingerne kan få 
direkte service på 24-timers basis, bl.a. når 
det drejer sig om at udskrive labels på lokale 
medlemmer mm. Men vi bør kunne 
aktualisere hjemmesiden bedre og hurtigere 
og få udskiftet gamle dokumenter i et højere 
tempo, end tilfældet er i dag. Og også her vil 
vi gerne kunne hjælpe lokalafdelingerne mere 
med at skabe og opdatere deres 
hjemmesider. 
 
Vi vil selvfølgelig gerne give vore medier og 
udadvendte aktiviteter et tidssvarende 
udseende. Der har været arbejdet på det 
layout-mæssige med et vist held. Vi har fået 
en mere fresh og moderne stil, men 
resultatet er svingende. Og så ville vi gerne 
kunne hjælpe lokalafdelingerne også på dette 
område med programmer mm. 
  
Vi vil selvfølgelig også gerne have et mere 
tidssvarende skoletilbud. Nu har vi via FNF 
fået Norden i Bio, men der ligger masser af 
muligheder for at komme mere på banen 
enten på landsplan eller endnu bedre på 
fællesnordisk plan, hvor mulighederne 
økonomisk og mandskabsmæssig kunne blive 
større: Fælles skolehjemmeside med 
lærervejledninger og elevmaterialer a la 
Norden i Bio, Nordisk rejselærerordning 
(gæstelærere), Norden i Bios fremtid i 

skolesammenhængen, Nordisk Gæstebud til 
skolerne, 23. marts bliver nordisk maddag på 
skolerne, Morgengry på skolerne, Historie-
bogsgranskning og Nordens Historie i 
undervisningen, Emne om nordisk hverdag a 
la Hverdag i Norden, hvad spiser man til 
morgenmad/frukost, Emne om nordiske 
højtider, hvordan fejrer man jul i de andre 
nordiske lande, Venskabsklasser – en 
udvikling af programmet med hjemmeside og 
mail-forum, Nordisk legedag for de yngste 
med hæfte om typiske nordiske 
småbørnslege, Fællesnordiske seminarer om 
lærerrelevante temaer f.eks. mobning. 
 
Synlighed, IT, profil og layout samt 
skolearbejdet er de vigtigste udviklingsområ-
der for fremtiden. Vi har ideerne, vi ved godt, 
hvad vi bør gøre, men vi mangler 
ressourcerne. Landsforeningen er blevet 
beskåret ressourcemæssigt gennem de 
senere år, så der i dag kun er mulighed for at 
ansætte ganske få personer til at løse de 
mange opgaver, som trænger sig på. Det er 
ikke viljen, det skorter på. Vi vil frygtelig 
gerne have flere spændende opgaver, men 
opgaver og ressourcer må følges ad. 
 
Men samlet set går det godt for Foreningen 
NORDEN og det nordiske samarbejde. Vi er 
ikke hensygnende – resultaterne taler deres 
klare sprog: vi får større folkelig opbakning, 
og vi har fået styr på de indre linjer. 
Fremtiden er vor, og vi er parat til at møde 
den. 
 
Tak for indsatsen til de hundreder af 
tillidsfolk i lokalafdelinger, kredse og landsfor-
ening, der hver dag arbejder med på at 
styrke vores forening – det er godt gået. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Peter Jon Larsen 
generalsekretær 

 
 
 
  
            



LANDSFORENINGENS ORGANISATION 
 
Mål 
 

Ø At støtte lokalforeningerne i rekrutte-
ring af nye medlemmer. 

 
Ø At afholde et internt kursus. 

 
Ø At skabe positiv synergi mellem akti-

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

 
Ø At gøre Frederiks og Carls bastioner til 

en naturlig del af foreningens aktivi-
teter. 

 
Ø At amtskredsene etablerer værksteds-

kurser for lokalafdelingernes bestyrel-
sesmedlemmer 

 
 
Tiltag 
 

Ø 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. 

 
Ø Landsforeningen koordinerer tiltag af 

betydning for hvervning af nye med-
lemmer. 

 
Ø Organisationsudvalget planlægger og 

gennemfører internt kursus.  
 
Ø Landsforeningen melder ud omkring 

aktuelle muligheder og tilbud i forbin-
delse med projekterne. 

 
Ø Landsforeningen udvirker den løbende 

restaurering og forbedring af de fy-
siske forhold. 

 
Ø Landsforeningen sikrer, at aktivitets-

tilbuddene udbredes til foreningens 
medlemmer. 

 

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

 
 
Repræsentantskabsmøde 
 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag 
den 7. oktober 2006 på Frederiksberg 
Rådhus. 
 
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  
landsstyrelsens forslag til ny Strategiplan og 
Virksomhedsplan. 
 
Repræsentantskabet vedtog nye kontingent-
satser. Den ekstraordinære forhøjelse med 
virkning fra 1. januar 2007 vil betyde, at 
lokalafdelingerne udover de 50 % af 
kontingentindtægten ikke længere vil blive 
opkrævet portodækning til udsendelse af 
medlemsopkrævning og Norden Nu. Dermed 
vil den samlede kontingentforhøjelse komme 
lokalafdelingerne til gode. 
 
Foreningen NORDENs landsstyrelse foreslog 
et antal vedtægtsændringer, der i 
hovedsagen justerer vedtægterne til den nye 
regionale inddeling, Danmark får pr. 1. januar 
2007 i forbindelse med strukturreformen. 
Landsstyrelsen havde endvidere behandlet 
forslag fra landsformanden Frode Sørensen til 
ny struktur til fremlæggelse på repræsentant-
skabsmødet i 2007, som landsstyrelsen 
anbefalede. Forslaget blev kommenteret men 
skulle først til vedtagelse på næste års 
repræsentantskabsmøde. 
   
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 genvalgt, nemlig Mette Koefoed 
Bjørnsen og Roar Hymøller.  



Landsstyrelsesmøder 
 

I 2006 blev der afholdt 3 landsstyrelsesmø-
der. Referaterne er tilgængelige på Fore-
ningen NORDENs hjemmesides afsnit for 
tillidsfolk.  
 
Første møde blev holdt den 25. februar på 
Frederiks Bastion. Her drøftede landssty-
relsen et oplæg til udarbejdelsen af en 
Nordisk Kanon, som skulle inddrage det 
folkelige arbejde som en vigtig del af 
processen. Foreningen NORDENs 
skolearbejde fik en særlig behandling set i 
lyset af personskifte på posten som 
skolemedarbejder og at foreningen ikke 
længere forvaltede de nordiske elevudvek-
slingsmidler. Også oplæg til Strategiplan og 
nye vedtægter blev forberedt. 
  
Andet møde blev holdt 10. juni i Kolding. Ud 
over at komme med landsstyrelsens 
indstillinger til repræsentantskabsmødet, 
havde landsstyrelsen en grundig 
temadrøftelse på grundlag af et oplæg fra 
landsformanden til ny struktur for foreningen. 
 
Tredje møde blev holdt umiddelbart i 
forlængelse af repræsentantskabsmødet den 
7. oktober på Frederiksberg Rådhus og her 
var det konstitueringen af foreningens nævn 
og udvalg, herunder forretningsudvalg, som 
var centralt på dagsordenen. Konstituerin-
gerne fremgår af årsberetningen. 
 
 
Forretningsudvalgsmøder 
 

Der blev holdt 5 ordinære forretnings-
udvalgsmøder i 2006, nemlig den 1. februar, 
5. april, 24. maj, 29. august og 8. november. 
Derudover blev der holdt et møde med de 
kritiske revisorer den 23. maj. Der henvises til 
referaterne på hjemmesiden.  
 
 
Organisationsudvalget 
 

Organisationsudvalget bestod i 2006 af føl-
gende medlemmer: 
 
Arne Nielsen (formand) 
Vibeke Bille-Hansen (indtil oktober) 
Jens Peter Thestrup Jensen 
Lisbeth Johansen (fra oktober) 

Lars P. Christiansen (indtil oktober) 
Susanne Prip Madsen 
Helge Sørensen 
Mikkel Hvid Johansen (FNU) 
 
Udvalget har holdt 3 møder i 2005, nemlig 
23. januar, 19. april og 21. november. Alle 
referaterne er tilgængelige på nettet på fore-
ningens hjemmeside. 
 
 
Sproggruppen 
 

Sproggruppen består af Henrik Hagemann og 
Dorit Myltoft. Gruppen følger såvel den 
danske som den nordiske sprogdebat. 
 
I Foreningen NORDEN er vi til stadighed 
optaget af nabosprogene og deres placering i 
forhold til det danske sprog. I øjeblikket 
diskuteres en egentlig lovgivning om det 
danske sprog, og Foreningen NORDEN har 
opfordret til, at den nordiske sprogforståelse 
også bør have en fremtrædende plads i en 
eventuel kommende lovgivning om det 
danske sprog.  
 
Foreningen NORDEN arbejder også for, at de 
skandinaviske sprogs stilling styrkes i 
undervisning, 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 
mangfoldighed 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 
kulturfællesskab. 
 
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 arbejds-
pladsen, 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 henseen-
der 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. 
 
 
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. 
 
 
Flagning ved grænsen 
 
Flagningen med de nordiske flag ved 
landegrænsen kom til på initiativ af 
politimesteren i Graasten, Ivar Møller, der i 
samarbejde med Foreningen NORDEN satte 
institutionen i værk kort tid efter befrielsen. 
 
Foreningen NORDEN var behjælpelig med  
finansiering af fremskaffelse og vedligehol-
delse af flagene, mens politimesteren stillede 

mandskabet, der skulle hejse og nedtage 
flagene efter det danske flagregulativ. 
 
Ordningen blev etableret ved fem grænse-
overgange og kørte som beskrevet frem til 
Schengenaftalens ikrafttræden 25. marts 
2001. Derefter påtog Sønderjyllands Amts-
kommune sig opgaven ”indtil videre”.  I 
foråret 2002 meddelte amtsborgmesteren, at 
man ikke længere ville løfte opgaven uden 
kompensation for de udgifter (kørsel m.v.), 
som opgaven medførte. Man anså opgaven 
for at være national, og da man ikke blev 
kompenseret, blev arrangementet opsagt pr. 
udgangen af maj 2002.   
 
Foreningen NORDEN overtog pr. 15. juni 
2002 flagningen med det danske og de 
nordiske flag ved de fem største 
grænseovergange i Sønderjylland og sikrede 
dermed, at flagningen kunne fortsættes efter 
at Sønderjyllands Amt havde meddelt, at de 
ikke længere ønskede at varetage opgaven. 
Efter en forhandling med Justitsministeren 
blev vi enige med hende om, at hun gennem 
hendes politimyndigheder i Gråsten og 
Tønder stod for flag, flagstænger, 
vedligeholdelse og forsikringer, mens 
Foreningen NORDEN modtog et beløb for at 
varetage flagningen ved grænseovergangene 
i Kruså, Padborg (Oksevejen), Frøslev (mo-
torvejen), Rudbøl og Sæd. 
 
Flagningen er  gennemført  også i 2006, hvor  
de nordiske flag i takt med grænsebygninger- 
nes nedrivning bliver mere og mere synlige 
som den eneste markering af, at man 
overskrider en grænse.  
 
 
Aftale med Nordisk Informations-
kontor i Flensborg 
 
I 2006 blev der lavet en aftale med Nordisk 
Informationskontor, som arrangerede en 
turné til ca. 5-6 af Foreningen NORDENs 
lokalafdelinger i Danmark. Turnéen blev 
gennemført med den islandske forfatter Einar 
Már Gudmundsson. Informationskontoret 
stod for tilrettelæggelse, fondsansøgninger 
og kontakten mellem de i fællesskab valgte 
lokalafdelinger.  
 



Nordisk Informationskontor står også for 
opdatering af udvidelse af læsekreds-
materialet til nordiske læsekredse. Ejerskabet 
til det samlede materiale deles af Nordisk 
Informationskontor og Foreningen NORDEN. 
 
 
Formandsmøder 
 
Møderne, der afholdes for lokalafdelings-
formændene og praktisk opdeles i et 
vestdansk og østdansk møde, drejer sig 
primært om forberedelsen af repræsentant-
skabsmødet. Materialet til repræsentant-
skabsmødet bliver udsendt til tilmeldte 
deltagere inden mødet, og er et vigtigt 
baggrundsmateriale for formandsmøderne. 
Formandsmøderne er blevet en vigtig 
institution i foreningen, da lokalafdelings-
formændene kan få de daglige problemer 
vendt og være med til at lægge linjerne for 
fremtiden i en snæver og uformel ramme. 
I 2006 blev formandsmøderne holdt den 29. 
august i Korsør og den 31. august i Århus 
med følgende program: 
1. Politisk indlæg v./ Frode Sørensen 
2. Vedtægtsdrøftelsen v./ Jens P. Thestrup 
Jensen 
3. Strategiplan v./ Arne Nielsen 
4. Eventuelt 
 
 
Internt Kursus 
 
Foreningens interne kursus blev afholdt den 
4. – 5. februar 2006 på Høveltegård Kursus-
center. Kurset havde deltagelse af 55, der 
alle fik en god oplevelse. Ud over nogle gode, 
generelle oplæg fra bl.a. Per Kaalund, MF og 
Karen Bue, FNF samt god underholdning ved 
Johan Herold var hovedtemaet: ”Hvordan 
synliggør vi Foreningen NORDENs virksomhed 
lokalt?” I forbindelse med arbejdet i caféerne 
byggede grupperne en lokal udstilling op med 
henblik på at gøre opmærksom på 
Foreningen NORDEN i lokalområdet. Det blev 
et spændende arbejde og der blev udfoldet 
særdeles stor kreativitet. På kurset fremkom 
også en lang række idéer fra grupperne til 
aktiviteter og emner, der kan synliggøre det 

lokale arbejde. Efter kurset blev der 
udarbejdet en omfattende rapport, som kan 
inspirere de, der ikke havde mulighed for at 
deltage. Rapporten kan rekvireres på 
landskontoret. 
 
 
Læsekredse 
 
I Foreningen NORDEN udtrykkes i Handlings-
planen et ønske om, at lokalafdelingerne 
arbejder med nordisk litteratur. Lokalaf-
delingerne anbefales at etablere læsekredse 
om nordisk litteratur og at lokalafdelingerne 
knytter rejseaktivitet til læsekredsarbejdet.  
På formandsmøderne i 2005 gav Jens Peter 
Thestrup Jensen "opskriften" på 
læsekredsarbejdet. Ikke mindst på initiativ af 
Nordisk Informationskontor i Flensborg og 
informationskontorets leder Anette Jensen 
har der gennem de senere år været 
gennemført en lang række læsekredse. 
 
Alle læsekredse arbejder på baggrund af et 
kompendium, som er  udarbejdet af Nordisk 
Informationskontor i Flensborg. 
 
Da Foreningen Norden satte nordiske læse-
kredse på sin handlingsplan, indgik vi en 
aftale med Nordisk Informationskontor om et 
delt ejerskab til materialet. Materialet har 
fungeret i 6 år og det har gjort det lettere at 
starte og givet inspiration til, hvilken litte-
ratur, man kan gribe til rundt i læsekredsene. 
Al litteratur, der fremgår af kompendiet, er 
afprøvet med succes. 
 
Materialet kan benyttes kvit og frit, hvis der 
blot henvises til, at det kommer fra Nordisk 
Informationskontor i Flensborg/Foreningen 
NORDEN. Man kan vælge at læse et lands 
litteratur over en sæson eller to, eller man 
kan plukke ud og læse på kryds og tværs i 
kompendiet, som man nu lyster. 
Efter gennemgangen af de forskellige landes 
litteratur er der et forslag til, hvorledes man 
kan gå til værks, når man skal i gang med at 
læse.  
En rigtig god mulighed for det lokale nordiske 
arbejde! 

 
 
 
 



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 2006 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 
 
2006 er det sidste år, hvor foreningen har 
amtskredse. Med den nye regionale struktur, 
hvor amterne er blevet nedlagt, har 
repræsentantskabet i 2006 vedtaget at 
beholde de hidtidige geografiske områder 
med mindre justeringer, men nu kaldes de 
kredse. 
 
Amtskredsene - nu kredsene - er bindeleddet 
mellem de lokale afdelinger og 
landsforeningen. De skal være debatforum 
for landsforeningens aktiviteter, og de 
amtskredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer 
skal tage sager med fra lokalafdelingerne 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 kredsarbejdet 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 som sagt også 
indflydelse på amtskredsarbejdet, men der er 
enighed om, at vi skal fastholde geografisk 
begrænsede regioner. Den nye regions-
struktur for Danmark 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 og medvirket til, at de 
negative konsekvenser er minimeret. Lad os 
bruge den nye dynamik til at få kredsene til 
at virke aktivt også efter vi nu har fået 
tilpasset vores struktur. 

 
 
 
 



LOKALAFDELINGERNE 
 
Mål 
 

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

 
 
Tiltag 
 

Ø 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 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  
aktivitetsoversigten, som bringes i Norden 
Nu's efterårsnummer, afspejler, 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 de enkelte afdelinger 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 kommunikationsredskab. 
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 tillidsfolk kan 
også tjekke sin egen lokalafdelings medlems-
kartotek på nettet og se, om der er kommet 
nye medlemmer, eller om nogen har meldt 
sig ud og bør have en opringning for at 
komme ind i folden igen. Tillidsfolk kan 
udskrive sin lokalafdelings 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 2006. 

 
 

SKOLESAMARBEJDET 
 
Mål 
 

Ø At danske skoleelever får en nordisk 
oplevelse. 

 
Ø At danske lærere støttes i at lære 

eleverne at forstå norsk og svensk. 
 
Ø At skoler, lærere og forældre får 

kendskab til Foreningen NORDENs 
skolearbejde 

 

Tiltag 
 

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

 
Ø Skolenetværket styrker samarbejdet 

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

 



Ø Skolenetværket orienterer sig om se-
minariernes studievejledninger i dansk 
for at konstatere vægtningen af det 
nordiske stof. 

 
Ø Skolenetværket markedsfører fore-

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

 
Ø Lokalafdelingerne opfordres til at 

samarbejde med skolebibliotekerne 
om ”Morgengry”. 

 
Foreningen NORDENs nuværende skolearbej-
de har sin rod i en aftale mellem Foreningen 
NORDEN og Undervisningsministeriet, som 
blev forhandlet på plads i begyndelsen af 
1990’erne  På det tidspunkt tilbagebetalte 
Foreningen NORDEN et uopsigeligt, rente- og 
afgiftsfrit lån på kr. 12.000.000,00, der var 
stillet til rådighed af Undervisningsministeriet 
til uddannelsesmæssige formål på Foreningen 
NORDENs kursusejendom Hindsgavl ved 
Middelfart. 
 
Foreningen NORDEN fik i den forbindelse i 
opdrag at iværksætte de forpligtelser 
Undervisningsministeriet havde påtaget sig i 
forbindelse med indgåelsen af de nordiske 
aftaler på undervisningsområdet samt de 
nordiske forpligtelser, der lå og fortsat ligger i 
Folkeskoleloven. Ingen af aftalerne er ændret 
siden aftalen blev indgået. 
 
Foreningen NORDEN løfter fortsat opgaven, 
og har siden aftalen med Undervisnings-
ministeriet udviklet skolearbejdet meget på 
grundlag af de midler, der er stillet til 
rådighed. Arbejdet har to primære formål, 
nemlig  dels at sikre en høj grad af 
udveksling 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. 
 
Foreningen NORDEN har altid haft skolear-
bejdet som et væsentligt punkt på sit 
handlingsprogram. Foreningens formål er at 
styrke og udvide det nordiske samarbejde, 
derfor sættes der også fokus på det nordiske 
islæt i undervisningen af børn, unge og 
voksne. 

Af  Helsingforsaftalen fra 1972  fremgår 
regeringsaftalerne på det nordiske 
kulturområde. Aftalerne vedrørende undervis-
ningsområdet fremgår af Artikel 3, a-j i 
aftalen. 
 
I overensstemmelse hermed står der i de 
danske bestemmelser om undervisningen i 
folkeskolen under formålet med  faget Dansk: 
”at undervisningen skal give eleverne adgang 
til det nordiske sprog- og kultur-fællesskab” 
og blandt kundskabs- og færdighedsom-
råderne nævnes: ”at undervisningen skal give 
eleverne mulighed for at udvikle færdighed i 
at lytte til og læse norsk og svensk med 
forståelse”. 
 
Foreningen NORDEN bistår med at udfylde 
disse rammer. 
 
 
Organisation 
 
Foreningens skolearbejde er organiseret på 
følgende måde for optimalt at kunne leve op 
til Helsingforsaftalen og skolelovens 
intentioner om det nordiske islæt: 
 
Landsstyrelsen har etableret et skolenetværk 
bestående af en repræsentant fra hver 
amtskreds, aktiv i både forening og skole. 
Formanden er fhv. skoledirektør Bendt 
Thuesen, også formand for foreningens 
afdeling i Ballerup. 
 
Netværket holder møde ca. to gange om 
året, og her lægges linjerne for den støtte og 
vejledning, som danske lærere i folkeskole og 
i ungdomsuddannelserne har behov for på 
det nordiske område. 
 
Den absolut bedste pædagogiske måde at 
lære at forstå svensk og norsk er efter 
foreningens opfattelse en klasseudvekslings-
rejse til et af nabolandene for senere selv at 
modtage besøg.  
 
Sådanne besøg forberedes ved, at 
Foreningen NORDEN gennem skolekonsulen-
terne, hvoraf der er ansat én i hver af de fem 
selvstændige stater, finder frem til klasser, 
der med hensyn til niveau, klassestørrelse og 
interessefelter harmonerer med hinanden. 
Efter et par års brevveksling, som i sig selv 



styrker sprogforståelsen, kan der ydes 
økonomisk støtte/henvises til støttemulig-
heder, så elever og lærere i de to 
venskabsklasser kan træffes. Rejsernes 
formål er, udover at lære at forstå nordiske 
sprog, også at opleve den daglige tilværelse i 
en anden nordisk familie, og de nordiske 
kammeraters skolehverdag. 
 
De økonomiske midler, som ydes til det 
pædagogiske skolearbejde, herunder klasse-
rejserne, kommer i alle de nordiske lande og 
selvstændige områder fra undervisningsmini-
sterierne. I  Norge, Sverige og Finland med 
langt højere beløb end i Danmark. De 
nationale midler suppleres med midler fra 
Nordisk Ministerråd, som fremkom ved, at 
politikerne i Nordisk Råd besluttede med 
virkning fra 1999 ved hjælp af Nordplus-
ordningen at sætte yderligere fokus på 
udvekslingsaktiviteten.  
 
 
Skolekonsulenten 
 
I forbindelse med landsforeningens skolear-
bejde er ansat en skolekonsulent, hvis 
arbejdsområder er: 
Redaktion og udgivelse af et Skolenyheds-
brev til foreningens skolemedlemmer fire 
gange årligt. 
Omfattende telefonisk vejledning af skole-
medlemmer og andre lærere. 
Samme vejledning gives til færøske og 
grønlandske skoler og lærere. 
Etablering af brevveksling mellem nordiske 
skoleklasser. 
Administration af udvekslingsrejsemidlerne 
fra Undervisningsministeriet, herunder de 
særlige Færø-midler og tilskudsmidler til 
islandske højskoleelever. 
Information om øvrige støttemuligheder, 
behandling af ansøgninger, uddeling af 
midler og indkaldelse af rapporter.  
Tæt samarbejde og koordination med 
NORDEN-foreningernes skolekonsulenter i 
Norge, Sverige, Island og Finland. 
Udlån af undervisningsmaterialer til skole-
medlemmer. 
Tilrettelæggelse/afholdelse af kurser/møder 
for lærere. 
Tilrettelæggelse/afholdelse af fællesnordiske/ 
bilaterale kurser i samarbejde med nordiske 
kollegaer. 

Tilrettelæggelse/afholdelse af bilaterale 
arrangementer med voksenundervisningens 
ledere og lærere. 
Administration af økonomisk støtte til unge 
islændinge på danske frie kostskoler. Udlagt 
til foreningen fra Undervisningsministeriet.  
Tilrettelæggelse af den danske del af 
Morgengry/Skumringstid-arrangementer på 
tilmeldte skoler/skolebiblioteker/folkebibliote-
ker i den årlige nordiske biblioteksuge hvert 
år i november.(Oplæsning af samme nordiske 
litteratur på samme tid i landets skoler, og 
om aftenen på landets biblioteker). 
Markedsføring af de forskellige nordiske 
sommer- eller ferielejre. 
Samarbejde med andre nordiske fonde, der 
yder støtte til skolerejser.  
Sekretær for og tilrettelægger af møderne i 
foreningens skolenetværk.  
Servicering af skolenetværkets medlemmer 
og af foreningens medlemmer i skoleanlig-
gender mm. 
 
 
Skolenetværkets virksomhed 
 

Foreningens landsdækkende skolenetværk har 
eksisteret i sin nuværende form siden 1998.  
Der er en repræsentant fra hver amtskreds.  
Formand er Bendt Thuesen. 
Normalt afholdes to årlige møder, men i 2006 
har der været afholdt et møde. 
 
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 skolemedlemmerne,  

 
• at skabe tættere kontakt mellem fore-

ningens medlemmer og lærere og 
elever på klasseudvekslingsrejser,  

 
• at kanalisere foreningspolitiske 

synspunkter om undervisnings-  og 
uddannelsesaktiviteter til landskontor/ 
landsstyrelsen og  

 
• at rekruttere nye skolemedlemmer. 

 
 

 
 



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 Strategiplan 

2006-08. 
 

• 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.  

 

 
• Norden i Bio projektet, som i 2006 

udkom for første gang med et nordisk 
undervisningsmateriale bestående af 
en DVD med 5 nordiske kortfilm der 
alle hører under temaet humor. Der er 
en film fra hvert at de nordiske lande 
og der er udarbejdet et omfattende 
undervisningsmateriale til filmene. 

 
 
Det landsdækkende skolenetværk 
bestod ved udgangen af år 2006 af 
følgende: 
 
Bendt Thuesen, Ballerup (Formand) 
Bettina Breiding Hansen, Bornholms amt 
Grethe Olsen, Frederiksborg amt 
Gun Løvschal, Fyns amt 
Kristina Aaltonen, Hovedstaden 
Ingrid Martlev, Københavns amt 
Bo Knudsen, Nordjyllands amt 
Carl-Johan Grabe, Ribe amt 
Merete Riber, Ringkøbing amt 
Bent Bardtrum, Roskilde amt 
Folke Hansen med Bent Jensen som 
suppleant, Storstrøms amt 
Ann Møller Gram, Sønderjyllands amt 
Bent Ole Nielsen, Vejle amt 
Anni Bøge Jørgensen, Vestsjællands amt 
Vibeke Olesen, Viborg amt 
Johan Herold, Århus amt. 
 
Kristina Aaltonen har afløst Kirsten Gjaldbæk 
som  repræsentant  for  Hovedstaden, Ingrid  
Martlev har afløst Mogens Bille i Københavns 
amt, Bo Knudsen repræsenterer Nordjyllands 
amt i stedet for Axel Schade, Merete Riber er 
ny repræsentant for Ringkøbing amt i stedet 
for Alis Kjems og i Viborg amt har Vibeke Ole-
sen afløst Ellen Andersen. 
 
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 2 
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. Der blev i endvidere informeret 
udførligt om Norden i Bio projektet og 
materialet blev tilbudt skolerne. Nyheds-
brevene er tilgængelige på nettet for 
medlemmer. 
 
Omfattende pædagogisk rådgivning i en fol-
keoplysende eller undervisningsmæssig nor-
disk sammenhæng. 
 
Der blev i beretningsperioden afholdt 1 
fællesnordisk skolekonsulentmøde. Der blev 
afholdt et meget velbesøgt og vellykket 
kursus for danske og svenske lærere på 
Frederiksborg slot i Hillerød. Det overordnede 
tema var sprogforståelse. Der blev arbejdet 
med meget konkrete eksempler med 
udgangspunkt i slottets indre og ydre 
faciliteter. Der blev også givet de deltagende 
lærere mulighed for at indgå konkrete aftaler 
om venskabsklasseforbindelser. Dette punkt 
var også meget populært blandt de 
deltagende lærere. 

 
Antallet af etablerede venskabsklasse-
forbindelser ligger nogenlunde på niveau med 
sidste år –  omkring 70 etablerede kontakter. 
Der er dog tegn på at det bliver sværere at 
opfylde skolerne mere ”eksotiske” ønsker, da 
udbuddet af skoler i f.eks. Island ikke 
matcher ønskerne fra de øvrige nordiske 
lande. Et andet problem er, at vi med 

bortfaldet af Telia/Sonera-midlerne ikke 
længere kan tilbyde økonomisk støtte til de 
skoler, der vil besøge en venskabsklasse. 
 
 
Klasseudvekslingsrejser 
 
Desværre ophørte det Telia/Sonera 
sponserede tilskud til klasseudvekslingsrejser 
med udgangen af 2005. Derfor er det kun 
den særlige bevilling (ca. 50.000 kr.) til 
udvekslingsrejser til Færøerne, som 
Foreningen NORDEN nu kan tilbyde skolerne. 
Disse midler blev i 2006 fordelt på 3 skoler. 
 
 
Islandske unge på danske folkehøj-
skoler 
 

I mere end ti år har Foreningen NORDEN ad- 
ministreret 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 efterhån-
den 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 et stigende 
antal ansøgninger. Selv om der samarbejdes 
med Foreningen Norden i Island, kan de 
fleste ansøgere kun komme i betragtning til 
et tilskud på ca. 1000 kr.  
 
I 2006 modtog foreningen mere end 50 
tilskudsberettigede ansøgninger. 

 
 
 
 



NORDISKE SOMMERLEJRE 
 
Der blev i 2006 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, hvor den danske sommerlejr holdes, 
består af repræsentanter for Foreningen 
NORDENs lokalafdeling i Hillerød, Frederiks-

borg amtskreds og Frederiksborg amtsråd. 
Forstander 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 
 

Ø At flest mulige biblioteker markerer 
den nordiske biblioteksuge.  

 
Ø At litteratur, tidsskrifter og aviser på 

nordiske sprog findes på bibliote-
kernes hylder. 

 
Ø At lokalafdelingerne arbejder med 

nordisk litteratur. 
 

Tiltag 
 

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

 
Ø At udvikle nye aktiviteter i forbindelse 

med uddelingen af Nordisk Råds litte-
raturpris. 

 
Ø Landsforeningen holder kontakt med 

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

 
Ø Lokalafdelingerne anbefales at etab-

lere læsekredse om nordisk litteratur. 
 
Ø At lokalafdelingerne knytter rejseak-

tivitet til læsekredsarbejdet. 
 

Den 13. –19. november 2006 fejrede den 
nordiske biblioteksuge, Skumringstid, 10 års 
jubilæum. Temaet var nordisk kriminallitte-
ratur og spændende beretninger. Temaru-
brikken var ”M:ordet i Norden” – en ordleg 
som dels påminder om for det første årets 
arrangement ”Ordet i Norden”, dels målet på 
forskellige spændende M-ord såsom mord, 
mistanker og mørke.  
 
Årets tekster blev hentet fra den islandske 
forfatter Arnaldur Indriðasons kriminalroman 
”Kvinde i grønt” (Grafarþögn, 2001), danske 
Ole Lund Kirkegaards ”Frode og alle de andre 
rødder” (1980) og svenske Gunilla 
Bergströms ”Är du feg, Alfons Åberg?” 
(1980).  
 
På biblioteker, i skoler var både program og 
engagement som vanligt meget skiftende. 
Fra begyndelsen i 1997 er den årlige nordiske 
biblioteksuge i november dog 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.  
 
 
Deltagere 
 
År 2006 slog projektet alle tidligere rekorder 
på både dansk og nordisk plan i såvel antallet 
deltagere som mængden distribueret 
materiale. Sammenlagt anmeldte mere end   
2.300 institutioner sig til biblioteksugen.      
20.000 plakater og 175.000 postkort 



distribueredes.  
Fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, 
Åland, Grønland og Færøerne anmeldtes 
sammenlagt ca. 1600 institutioner, hvoraf 
1545 registrerede sig på projektets 
hjemmeside. År 2005 registrerede til 
sammenligning 1047 (totalt 1128) på 
hjemmesiden.  
 
De deltagende institutioner år 2006 var 
fordelt således (2005 års tal i parentes): 
Hovedbiblioteker: 579 (518); Filialer: 164 
(222); Skolebiblioteker: 408 (279); Skoler: 
274 (52); Nordenforeninger: 45 (29); Andre: 
41 (28); Ukendt type: 42 ( - ). Og det er 
registrerede tilmeldte, mange flere har rent 
faktisk deltaget. 
 
For 7. gang var der tilbud til børne- og 
skolebiblioteker om at holde et særligt 
Morgengry-arrangement. Tanken bag 
arrangementerne har fra første omgang 
været at belyse den fællesnordiske 
kulturbaggrund og nordisk litteratur i særde-
leshed.  
 
Foreningen NORDEN samarbejder med den 
danske PR-forening for nordiske biblioteker. 
Målet er fortsat at styrke kendskabet til 
nordisk litteratur og fortælle- og sangtradi-
tioner. 
 

Det er den fællesnordiske projektgruppe, der 
er nedsat til at inspirere til og markedsføre 
Skumringstid, der vælger forfattere og 
tekster, udarbejder idekatalog, forestår 
udarbejdelse af plakater, postkort og andet 
materiale og i øvrigt klarer den praktiske 
administration af tilmeldinger og 
evalueringer.  Skolekonsulenten deltager som 
medlem af projektgruppen. Foreningerne 
Nordens Forbund i Malmø fungerer som 
projektkoordinator. 
 
I årets løb blev der for foreningens 
biblioteksmedlemmer udgivet to 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 
2005, 2006-udgaven af Det Nordiske Littera-
turtidsskrift, bogen Litteratur i Nord udgivet 
af Nordbok og indeholdende smagsprøver på 
tekster af 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 ajourført. Ud-
over titel er anført lidt om indhold, sprog, 
sidetal og pris.  
 
 

 
 
 

VENSKABSBYSAMARBEJDET 
 
Mål 
 

Ø 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 
 

Ø 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.  

 
Ø Landsforeningen vil sikre, at der kom-

mer en højere grad af idéudveksling 
om folkelige venskabsbyaktiviteter. 

 
Ø 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 (2006) 275 danske 
kommuner har godt 200 én eller flere 
nordiske kontakter. I landsforeningen og hos 
flere amtskredse forbereder man sig på at 
bevare de stabile venskabsforbindelser i 
forbindelse med den kommende kommune-
sammenlægning. 
 
Den nye regionsstruktur står højt på dags-
ordenen i foreningen, og vi er på forkant med 
udviklingen. Mange lokalafdelinger og 
amtskredse har lavet de nødvendige analyser 
af, hvad vi skal gøre med lokalafdelings-
strukturen og de nordiske venskabsbyer. Nu 
er den politiske proces i gang. Vi skal have 
overbevist de nye kommuner om vigtigheden 
af det nordiske venskabsbysamarbejde og 
sikre, at der bliver afsat de fornødne ressour-
cer til dette arbejde. 
  
I Foreningen NORDEN har vi sagt, at vi ikke 
skulle se udviklingen som et problem, men 
som en udfordring. Vi skal ikke være bange 
for at få luget ud i de forbindelser, der ikke 
har den nødvendige folkelige forankring, men 
koncentrere os om de forbindelser, der 
fungerer. 
 
Vi skal også gerne komme med nye bud på 
indholdet i venskabsbysamarbejdet. Det er i 
alles interesse, at også kommunerne kan 
drage stor fordel af dette samarbejde også 
de steder, hvor man endnu ikke har fået 
øjnene op for mulighederne. En større 
folkelig forankring af venskabsbyarbejdet 
med en bredere involvering af foreningslivet, 
kulturlivet og idrætten ligger lige for. 

Det er ikke nok blot at bevare, vi skal også 
vise villighed til forandring og udvikling. 
Heldigvis skete det også mange steder i årets 
løb. Hvis vi kommer med idéerne, så er vi 
sikre på, at de  nye kommuner vil tage imod 
vor håndsrækning og afsætte de nødvendige 
ressourcer på dette, for vor forening så 
vigtige arbejdsfelt. 
 
Venskabsbysamarbejdet er så utrolig vigtigt 
for Foreningen NORDEN, fordi det ved siden 
af de lokale NORDEN-aktiviteter giver et 
fællesskab på et folkeligt plan over 
landegrænserne. Venskaber udvikles, og de 
skaber ofte ubrydelige bånd, og den brede 
danske befolkning ønsker et folkeligt nordisk 
samarbejde. 
Landsforeningen havde allerede fra starten 
meldt overordnet ud, men det var op til de 
enkelte afdelinger og amtskredse at se på det 
konkrete. 
 
Forretningsudvalget bad på sit møde 1. 
februar 2006 om, at der blev sendt et 
hyrdebrev ud til amtskredsformændene, hvor 
vi bad dem melde tilbage, hvis der er 
konkrete problemer i deres amtskreds på 
venskabsbyområdet. På den måde fik vi et 
overblik over situationen. Spørgsmålet blev 
også blive vendt på formandsmøderne i 
efteråret. 
 
Tilbagesvarene fra amtskredsene var 
opmuntrende. Ikke at kommunesammenlæg-
ningen var problemløs for så vidt angår 
venskabsbysamarbejdet, men problemerne 
var klart færre og mindre end vores 
forventninger. Og det skyldes, hvad er endnu 
mere vigtigt, et godt forarbejde af såvel vore 
lokale som regionale tillidsfolk. Det har været 
et overordentligt godt og velforberedt stykke 
arbejde, der er gjort over hele landet. Hvis 
der fortsat i dag kan tales om ildsjæle i 
foreningslivet, så er denne sag et godt bevis 
på, at de fortsat eksisterer i Foreningen 
NORDEN.  
 
En liste over de eksisterende nordiske ven-
kabsbyer sammen  med tekst om  samarbej-
det og dets historie er at finde på nettet via 
foreningens hjemmeside. 



DET NORDISKE GÆSTEBUD 
 
Mål: 
 

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

 
Tiltag 
 

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

 
 
Nordisk Gæstebud er et fællesnordisk initiativ, 
der 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 med 
anvendelse af nordiske produkter til nordiske 
retter på Nordens dag i foråret som pendant 
til Skumringstid i efteråret. Nordisk Gæstebud 
er en nordisk fest med nordisk mad, nordiske 
madtraditioner, viser og underholdning. 
Gæstebuddet  afholdes hvert år i alle de 
nordiske lande i forbindelse med Nordens dag 
den  23.marts, som er  den dag  hvor grunden  
 
 

 
 
 
blev lagt for det officielle nordiske 
samarbejde. På denne dag i 1962 underskrev 
de nordiske Statsministre Helsingforsaftalen.  
 
Der findes ikke nogen central samarbejds-
partner i stil med PR-foreningen for nordiske 
biblioteker, som er med ved projektet 
Skumringstid, men Norden afdelingerne har 
lokalt samarbejde med forskellige partnere, 
f.eks. museer, levnedsmiddelbutikker, skoler, 
restauranter og caféer samt andre foreninger 
og erhvervsvirksomheder på egnen, som kan 
have interesse i et samarbejde om aktiviteten.  
 
Skoler kan i forbindelse med Nordens Dag og 
Nordisk Gæstebud i hjemkundskab beskæftige 
sig med nordisk madkultur i teori og praksis.  
 
Til arrangementerne er fremstillet en plakat, 
et lille leksikon  med madgloser på alle de 
nordiske sprog og et menukort til selv at 
udfylde.  
 
 
 
  

 

LANDSLOTTERI  
 
Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. 
marts til 30. april 2006. Landslotteriet blev 
gennemført på skrabelodder som foregående 
år. I 2006 blev der solgt 47.199 lodsedler 
mod 54.009 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 

skrabelodder, hvorfor den tidligere 
hovedgevinst på 100.000 kr. er i form af 
gavekort til FDB. I 2006 gik der bl.a. en  af 
hovedgevinsterne et gavekort til FDB, 
gavekort til Dansk Folkeferie,  Husqvarna 
komfur, litografi af Aka Høegh, kuffert 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 
 

Ø At synliggøre Foreningen NORDEN og 
skabe debat om nordiske emner. 

 
Tiltag 
 

Ø 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. 

 
Ø 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. 

 
Ø ”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. 

 
Ø Landskontorets hjemmeside på inter-

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

 
Ø 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. 

 
 
 
Beretning 
 
Informationsnævnet holdt i beretningsperio-
den tre møder: 26. januar, 5. april og 15. 
juni. 
 
Nævnets medlemmer i beretningsperioden: 
Preben Sørensen (formand), Frank 
Dahlgaard, Hanne Mikkelsen (til og med 
januar-mødet), 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 udkom i januar, marts, juni og oktober. 
Oktober-udgaven var den sidste i det gamle 
format. 
 
Januar-udgaven indeholdt rejsekataloget som 
et 28 siders indstik, og oktober-udgaven 
indeholdt det årlige indstik (24 sider) med 
lokalafdelingernes aktivitets-programmer, 
samt et fire-siders særtillæg, ”Nordiske 
venner for livet”, om venskabsbysamarbejdet. 
 
2006-udgaverne var lay-out’et af Nikolaj 
Arenbrandt og Tanya Kolovanova Jensen 
(Oktober-udgaven). 
 
Informationsnævnet opløstes i efteråret 2006 
efter beslutning i landsstyrelsen, hvorefter 
Forretningsudvalget har overtaget nævnets 
opgaver. 

 
 
LIDT STATISTIK FOR 2006 
 
NORDEN Nu’s udgaver udkom i beretningsåret med i alt 138 sider: 
 
Januar 14 sider + rejse-indstik 28 sider 
Marts 24 sider 
Juni 24 sider 
Oktober 20 sider + program-indstik 24 sider + særtillæg 4 sider 
 
 
 



Artikeltyper for 2006-udgaverne: 
 
Rejseartikler   5 
Aktualitetsartikler 16 
Foreningsnyheder 17 
Andre artikler 39  
 
 
 
 

UNGDOMSUDVEKSLINGSUDVALGET 
 
Ungdomsudvekslingsudvalget bestod af føl-
gende medlemmer pr. 1. januar 2006: 
 
Dorit Myltoft, formand 
Helle Gregersen 
Mogens Brock 
Mette Heide Sørensen, FNU 
 
Mål: 
 

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

 
Tiltag: 
 

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

 
 
Nordjobb 
 
2006 har været et godt år for Nordjobb i 
Danmark. Der var 101 Nordjobbere i 
Danmark.  Det var lidt færre end forventet, 
men det skyldtes hovedsageligt at et par 
arbejdsgivere i sidste øjeblik trak  et større 
antal jobtilbud tilbage. Generelt har 
arbejdsgiverne været tilfredse med både 
Nordjobberne og den service de har fået fra 
Nordjobb i Danmark. Nordjobberne har også 
været tilfredse med jobbene og de tilbudte 
aktiviteter.  
 
 
 
 
 

Administration 
 
Nordjobb i Danmark har en fastansat 
projektleder (ansat hele året), som har det 
overordnede ansvar for gennemførelsen af 
Nordjobb. Derudover er der tilknyttet 
militærnægtere, som for det meste arbejder i 
en 4-måneders periode. Militærnægtere 
ansat i sommerperioden fungerer også som 
fritidsledere sammen med en gruppe frivillige 
fra FNU. Samarbejdet på Nordjobb-kontoret i 
København fungerer generelt fint, men det 
kan være lidt problematisk, at medarbejdere 
skiftes ud hver 4. måned, og det har konkret 
betydet, at informationerne til Nordjobberne i 
perioder har været forsinkede eller 
mangelfulde. Samarbejdet med det nordiske 
sekretariat i Malmø har været godt, og vi har 
fået god støtte derfra. 
 
Allerede i efteråret 2005 blev årets Nordjobb-
virksomheder kontaktet med henblik på 
deltagelse igen i 2006. Kontakten blev 
løbende gentaget i jan./feb./marts 2006. 
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 overfor 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 overfor nye virksomheder. Fra ca. 
1. april følges udbuddet af Hotjob på 
arbejdsformidlingens hjemmeside – job, der 
er specielt rettet mod Nordjobbs målgruppe. 
 
 
 



Arbejdspladser 
 
Anskaffelsen af Nordjobb-arbejdspladser er 
foregået på følgende måde (rækkefølgen er 
udtryk for prioriteringen): 
Kontakt til tidligere arbejdsgivere 2005, 2004 
og 2003. 
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 udbuddet af job på arbejdsformidlings 
hjemmeside – specielt Hot Jobs. 
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 i 2006. Mange virksomheder 
ansætter slet ikke ferieafløsere, men giver 
disse job til unge der i forvejen er ansat som 
weekend-afløsere. Dette gælder særligt 
indenfor dagligvarebutikker og cafeer. 
Nordjobb oplever også at flere ”faste” Nord-  
 
 

 
jobb-virksomheder laver aftaler med 
vikarbureauer. Denne udvikling er blevet 
forstærket af, at det kan være svært at 
skaffe tilstrækkeligt med ferieafløsere.  
Ironisk nok rammer den større efterspørgsel 
efter medarbejdere på denne måde 
Nordjobbs muligheder for at skaffe jobtilbud 
til  unge fra de øvrige nordiske lande. 
 
 
Kontakten med arbejdsgiverne 
 
Kontakten til arbejdsgiverne har været god 
og har primært foregået pr. tlf. og mail. Der 
har været forskellige ønsker fra forskellige 
arbejdsgivere og dette gør at man må 
behandle dem individuelt. Mange 
arbejdsgivere ønsker, at Nordjobberne har et 
skattekort når de begynder at arbejde. Dette 
ønske vil vi tage op med de lokale 
skattemyndigheder, der udsteder 
skattekortene. Det er et problem, at mange 
arbejdsgivere først få uger før Nordjobberne 
skal komme ved det nøjagtige antal de har 
behov for og hvilke arbejdsopgaver, der skal 
løses. Der var et ydermere arbejdsgivere som 
annullerede allerede tilbudte jobs. 

 
 
Årets arbejdsgivere i Danmark 
 
Arbejdsgivere i Danmark Antal Nordjobbere 2005 Antal Nordjobbere 2006 
25 130 101 
 
Der er tale om en tilbagegang i forhold til 
2005, men tallet ligger over tallet for 2004, 
så det må konstateres at antallet af Nordjobb 
er blevet stabiliseret. Årsagen til 
tilbagegangen er dels, at 2  arbejdsgivere, 
som tilbød mange job trak alle eller de fleste 
jobtilbud tilbage.   Desværre   har   den  
geografiske  
 

 
spredning af Nordjobberne ikke været som 
ønsket, men blev dog væsentligt forbedret i 
2006. Det er et mål for Nordjobb i Danmark 
at sprede Nordjobberne yderligere. Det var 
dog glædeligt, at der var Nordjobbere i både 
Århus, Herning og Odense. 
 
 

 
Databasen 
 
Databasen på www.nordjobb.net har 
fungeret fint og har i forhold til sidste år 
været et bedre arbejdsredskab. 
 
 

Nordjobbere 2006 
 
Generelt er matchningen af job gået godt. 
Der har været enkelte Nordjobbere, som ikke 
har været grundige nok, når det gælder 
beskrivelsen af egne kvalifikationer og 
jobønsker.  

 



 
 
Antal Nordjobbere fordelt på  nationalitet og køn 
 
Danmark 
 

Finland 
 

Grønland 
 

Norge 
 

Sverige 
 

Færøerna 
 

Åland 
 

Island 
 

Total 
 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M 
0 0 3 3 0 0 13 12 35 18 0 0 0 0 14 3 65 36 
 
Der har været få Nordjobbere fra de 
selvstyrende områder. Dette skyldes dels få 
ansøgere og dels betænkeligheder hos nogle 
arbejdsgivere. Fordelingen viser at der er 
mange islændinge, men der er dog rettet 

betydeligt op på den skæve fordeling, der har 
været tidligere. Der kunne skaffes job til flere 
nordmænd, hvis der havde været flere 
ansøgere. 

 
Antal nordjobbere fordelt på  fødselsår og køn 
 
1977 
 

1978 
 

1979 
 

1980 
 

1981 
 

1982 
 

1983 
 

1984 
 

1985 
 

1986 
 

1987 
 

K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M 
0 0 0 0 1 2 1 4 2 2 4 2 6 4 15 4 12 5 10 4 14 9 
 
Tallene er ikke særligt overraskende. Det er 
de unge mellem 19-21 som udgør langt den 
største gruppe, da de er de mest fleksible i 

forhold til et sommerjob i et andet nordisk 
land. 

 
Arbejdsperiodens længde i uger 
 
ugers i 
arbejde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Antal 
nordjobbare 

0 0 0 6 13 11 8 6 17 11 6 6 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
De fleste job har en længde på 5-8 uger. 
Tendensen er, at mange arbejdsgivere 
ønsker Nordjobberne i længere  perioder. I 

nogle tilfælde er det svært at finde ansøgere, 
der kan arbejde i hele den periode 
arbejdsgiveren ønsker. 

 
Antal Nordjobbere fordelt på  brancher 
 
Omsorg Service Jordbrug Kirkegård Kontor Økonomi Transport Fabrik Teknik Sammenlagt 
K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M 
6 2 52 21     7 13         65 36 
 
Det er i visse tilfælde svært at placere 
jobbene i en konkret branche – f.eks 
telefoninterviewerne. Men servicejobbene er 
klart dominerende. 
 
Information til Nordjobbere 
 
Nordjobberne har modtaget det meste 
information (bolig og fritidsprogram) pr. mail. 
Information om jobtilbud er fremsendt via 
post eller mail. Nordjobbere, der takkede ja 
til jobtilbud, skulle gøre det pr. post, da vi 

skal bruge deres underskrift. Informationen 
til Nordjobberne har desværre været 
mangelfuld (specielt i forhold til information 
om fritidsprogrammet) i en del tilfælde. Vi vil 
i 2007 ændre på nogle arbejdsgange, så vi 
sikrer, at Nordjobberne får bedre information 
i god tid. 
 
Modtagelse af Nordjobbere 
 
Mange Nordjobbere er blevet mødt i 
lufthavnen eller på banegården. I langt de 



fleste tilfælde har det fungeret godt. Også 
proceduren for modtagelsen af Nordjobberne 
vil blive justeret i 2007. 
 
Fritidsprogrammet i Danmark 
 
Fritidsprogrammet har bygget på de mest 
populære elementer fra tidligere år. Den 
ugentlige café-aften har været meget 
populær igen i år. Nordjobb-cuppen (fodbold) 
har også været populær. St. Hans aften på 
Bakken (rutschebanen) var en ny aktivitet, 
der havde mere end 40 deltagere. Desværre 
blev der ikke gennemført sprogkursus og 
besøget på Nordisk Ministerråds sekretariat i 
København måtte aflyses, da det lå i 
Nordjobbernes arbejdstid. 
  
Indkvarteringen 
 
Nordjobberne har boet hos private udlejere 
(værelser/lejligheder) eller på kollegieværel-
ser (Håndværkerskolehjemmet). Mange 
Nordjobbere har været glade for at bo 
samlet, men nogle har fundet specielt 
køkkenfaciliteterne for dårlige. Der er mange 
fordele ved at Nordjobberne bor samlet – det 
giver mulighed for sammenhold og aktiviteter 
ud over Nordjobb-fritidsprogrammet. 
  

Information 
Information til potentielle ansøgere er  
primært sket ved udsendelse af materialer til 
skoler og andre uddannelsesinstitutioner. 
Endvidere er der informeret via FNU og 
Foreningen NORDENs lokalafdelinger. 
Arbejdsformidlingens hjemmeside har henvist 
til www.nordjobb.net. Gratisavisen Søndags-
avisen har haft en artikel om Nordjobb i 
foråret. Der har 2 gange været udsendt 
pressemeddelelser, som desværre ikke 
resulterede i omtale i medierne. 
 
Erfaringer til brug for Nordjobb 2007 
 
De fleste Nordjobbere har haft en god 
sommer – bl.a. fordi der har været stor 
tilfredshed med jobbene. Arbejdsgiverne har 
generelt været meget tilfredse med både 
Nordjobbere og Nordjobbs service. Der har 
været 101 Nordjobbere i Danmark. I 2007 vil 
vi målrettet arbejde på at forbedre  kvaliteten 
- specielt i forhold til informationerne til 
Nordjobberne -  samtidig med, at kvantiteten 
øges, så tilbagegangen fra 2005 til 2006 
indhentes.  
 
Vi er overbeviste om, at vi også i 2007 vil 
være i stand til at gennemføre et godt og 
velfungerende  Nordjobb.  

 
 

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 
hjælpe 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 
registreringen 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 uhindret mobilitet mellem 
landene. Hvis vi registrerer uhensigts-
mæssige grænsehindringer, rapporteres de til 
Det Grænsepolitiske Sekretariat, etableret 
under Nordisk Ministerråd. Sekretariatet 
udarbejder efterfølgende lister og rapporter, 
der forelægges relevante politiske fora med 
henblik på at finde praktisk realisable 
løsninger.  
 
Arbejdet med fjernelse af grænsehindringer 
har i regelen været vanskeligt og for at sikre, 
at der blev lagt politisk pres på lovgivere og 
på embedsmænd, har den tidligere danske 
statsminister Poul Schlüter, taget frem til 
udgangen af 2005, arbejde som de nordiske 



samarbejdsministres særlige repræsentant. 
Da Poul Schlüter ønskede at nedlægge sit 
hverv med udgangen 2005, indledtes en 
politisk proces, som i 2006 førte til 
udnævnelsen af en såkaldt ”pådriver”, som 
skal virke for sikre det fornødne pres på de 
administrative og politiske beslutningstagere 
på næringsområdet. Endnu en pådriver 
ventes udnævnt i 2007. 
 
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 
som en service til publikum også rummer 
mulighed for at rette henvendelser. 
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 kontinuerlig udbygning 
og rummer, udover praktiske oplysninger og 
lovstof, de gældende aftaler og konventioner, 
der er indgået mellem de nordiske lande. 
 
I 2005 blev siden udvidet med 
erhvervssektion, der er udformet som en 
portal, der skal hjælpe iværksættere samt 
små og mindre virksomheder med etablering 
og eventuel ekspansion i det nordiske 
område. Erhvervsdelen er udelukkende inter-
netbaseret. 
 
I 2005 blev der endvidere etableret 
linkopkobling til Nordisk eTax, der er et 
samarbejde mellem skattemyndighederne i 
de nordiske lande. Nordisk eTax fungerer 
som et virtuelt skattekontor, hvor man dels 
finder generel information om skatteforhold 
på tværs af de nordiske grænser samt ikke 
mindst en mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Spørgsmål i 2006  
 
Hallo Nordens danske kontor har i 2006 
oplevet nedgang i antallet af spørgsmål fra 
996 til 483. Hertil skal lægges ca. 30 
spørgsmål som pga. særlige omstændigheder 
ikke er indgået i Nordsvar. Det betyder at vi 
er på niveau med antallet af spørgsmål, som 
er indgået i 2004, hvor Hallo Norden 

behandlede 514 spørgsmål. De indgåede 
spørgsmål fordeler sig således: e-mail (108), 
telefon 134, web 271. En medvirkende årsag 
til nedgangen skønnes at hænge sammen 
med, at grænsetjenesten Øresund-Direkt, 
modtager et meget stort antal spørgsmål om 
dansk-svenske forhold. 
 
Mødeaktiviteter med personale fra de 
nordiske ambassader m.fl. 
 
Møde med den finske ambassade, - 
resulterede i et opfølgende møde for finske 
borgere, som bor i Københavnsområdet, hvor 
Hallo Norden i DK deltog med et 
informerende oplæg.  
 
Møde med Islands ambassadør, - resulterede 
i aftale om særligt samarbejde mellem den 
islandske ambassade og Hallo Norden i 
Danmark, som forventes  påbegyndt i 2007. 
 
Et informationsmøde med repræsentanter fra 
Norges ambassade, blev af forskellige 
praktiske grunde udskudt til februar 2007.  
 
Adwords Google 
 
Gennem Notabene.net etableredes en række 
søgeord, der optimerer søgninger på 
Google.com i forhold til 
www.hallonorden.org. Aftalen med Notabene 
fortsættes ikke, da den overlapper med 
lignende initiativ fra NMRs side. 
 
Annoncekampagne på søgeportalen 
KRAK 
 
I efteråret indgik Hallo Norden i Danmark en 
aftale med søgeportalen www.krak.dk om 
annoncering af Hallo Norden gennem 
bannerreklamer. Der blev aftalt en 
kampagne, som dels skulle bidrage til en 
general branding af Hallo Norden, dels gå 
målrettet efter potentielle besøgende på 
www.hallnorden.org., gennem visninger i 
forbindelse med søgninger på den 
internationale ruteplan. Princippet var at 
søgte en bruger i Danmark på en adresse i f. 
eks Sverige vistes et banner.  
 
Krak.dk anvendes også af brugere i Norge og 
Sverige. Ved søgninger foretaget i andre 



nordiske lande vistes bannerreklamer på et 
relevant nordisk sprog. 
 
Der blev annonceret ved hjælp af to typer 
bannerreklamer, som blev produceret af det 
danske firma ”1188”, i nøje overensstem-
melse med den officielle grafiske profil for 
projektet.  
Bannerreklamerne har været vist 10.648.942 
gange og genererede 4007 klik på 
www.hallonorden.org.  Et videre samarbejde 
med KRAK afhænger af løsning af en række 
tekniske spørgsmål, om statistik og måling af 
trafikken internt på www.hallonorden fra 
besøg generet fra bannerreklamerne. 
 
Kampagnen har en gennemsnitlig klikrate på 
0,04. Ifølge KRAK og firmaet 1188 kan dette 
hæves betydelig med en anden grafisk profil 
for projektet. 
 
En planlagt bannerreklamekampagne på 
Jubii, blev udskudt, da vi ønskede at se det 
endelige resultat, fra kampagnen på krak.dk. 
 
Linkssamarbejde 
 
Som led i markedsføring af Hallo Norden på 
Internettet er de blevet tilbudt 
linkssamarbejde med følgende institutioner: 
Grønlands Hjemmestyres hjemmeside, 
CIRIUS – en styrelse i Undervisningsministe-
riet der arbejder for at styrke internationa-
liseringen af alle danske uddannelser, Ny i 
Danmark – Den officielle portal for 
udlændinge og integration, under Ministeriet 
for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 
Uddannelsesguiden.dk – Undervisningsmini-
steriets uddannelses portal, Aarhus 
Universitet, Syddansk Universitet, DTU – 
Danmarks Tekniske Universitet, RUC – 
Roskilde Universitetscenter, Aalborg 
Universitet, Handelshøjskolen i Århus, 
Danmarks Journalisthøjskole, AF – 
Arbejdsformidlingen, FFD – Folkehøjskolernes 
Forening i Danmark, Borger.dk – Et 
samarbejde mellem KL og 
Videnskabsministeriet, Danmark.dk – 
Genvejen til det Offentlige, 
Informationsportalen.dk – Danmarks 
Biblioteksskoles Bibliotek, Dansk Ejendoms-
mæglerforening. Arbejdet for at relevante 
portaler linker til Hallo Norden følges op i 

2007. Et gensidigt linksamarbejde bør 
overvejes. 
 
 
Information til offentlige/ kommunale 
servicekontorer i Danmark 
 
Som et vigtigt element i markedsføring af 
Hallo Norden blev der udsendt en informa-
tionspakke med diverse materialer til alle 
folkeregisterkontorer, AF-kontorer og folkebi-
blioteker i Danmark. Udsendelsen blev fulgt 
op af en informativ mail-annonce til 
kommunale informations- og servicekontorer. 
 
Artikel i NORD NU 
I december nummeret af Foreningen 
NORDENs blad NORD oplag 14.000 blev der 
bragt et interview med fungerende leder af 
Grænsepolitisk Sekretariat Johan Lindblad, og 
i samme nummer bragtes desuden en 
helsideannonce. 
 
Annoncering i studieblade m.v./ 
Information til studievejledere ved 
videregående uddannelsesinstitutioner 
 
I forbindelse med arbejdet omkring en fælles 
nordisk informationsplan for Hallo NORDEN 
blev det i forståelse med NMR aftalt at aflyse 
en planlagt annoncekampagne i studieblade 
og universitetsaviser, og i stedet afvente 
resultatet af bannerreklame kampagnen på 
www.krak.dk , med henblik på en yderligere 
satsning på markedsføring af Hallo Norden på 
nettet. Alternativt er der udsendt en 
informativ mail-annonce til studievejledere 
ved danske universiteter. 
 
Informationsseminar 
 
Et planlagt bilateralt informationsseminar 
arrangeret af Hallo Norden i Sverige og Hallo 
Norden i Danmark om erhvervsuddannelser i 
Sverige og Danmark, blev ifølge aftale med 
NMR afløst af en konference om 
arbejdsmigration i Øresundsområdet 
arrangeret og gennemført i samarbejde med 
bl.a. Øresund Direkt, Skat Øresund. 
Konferencen blev afholdt 30.1. på IT 
universitetet i København. Konferencen 
havde 97 deltagere. 
 
 



Lobby-arbejde 
 
I 2006 har der været kontakt til følgende 
personer/ institutioner: Endvidere blev der 
ført uformelle samtaler med Sveriges 
ambassadør, Nordisk Råds præsident Ole 
Stavad, generalsekretær i Nordisk Råds 
danske delegation Henrik Hageman. 
Personale i Det danske udenrigsministerium, 
disse samtaler er blevet fulgt op i 2007, og 
der er aftalt halvårlige konsultationer. 
 
Personale fra Hallo Norden har deltaget i 
følgende arrangementer: 
Grænsepolitisk Forum 14.11.2006 København 
Migrations seminar København Universitet 
efterår 2006 og en Migrationsmesse i Malmö, 
september 2006.  
 
Andet 
 
Hallo NORDEN har medvirket til, at man i 
ledelsen af Foreningen NORDEN har et 
vedholdende fokus på arbejdet med at fjerne 
grænsehindringer. På Foreningen NORDENs 
årsmøde i efteråret udtalte foreningens 
formand medl. af Nordisk Råd tidl. 
skatteminister Frode Sørensen følgende: 
 
”På de mere konkrete politiske områder er 
Norden fortsat i udvikling. Grænsesamarbej-
det, hvor vi i høj grad har presset på, er 
kommet videre. Poul Schlüter, som vi for et 
par år siden gav vores hæderspris for hans 
arbejde med fjernelse af grænsehindringer i 
Norden, fratrådte ved årsskiftet sin fremtræ-
dende rolle på dette område. Det skete 
samtidig med afslutningen af det danske 
formandskabsår for det nordiske samarbejde.  
 
Dette års norske formandskab har dog fortsat 
prioriteret arbejdet med fjernelsen af græn-
sehindringerne, men arbejdet mangler en 
frontfigur med pondus. Der skal en stærk 
person for bordenden ved de seje forhand-
linger, der i bund og grund handler om 
harmonisering. Harmonisering af de nordiske 
landes lovgivning, der medfører fuld bevæ-
gelsesfrihed for nordiske borgere over alle de 
nordiske grænser. En stærk person er en 
person, som tør sparke ministre bagi, når de 
ikke flytter sig hurtigt nok.  
 
Men meget er sket. Det kan ses på 

resultaterne. I dag er der mere end dobbelt 
så mange danske virksomheder, som 
opererer i Skåne end før Øresundsforbin-
delsen blev etableret 1. juli 2000. Og for 14 
dage siden passerede rejsende nummer 100 
million broen. Efter en beskeden start med 
lav trafik de første år er trafikken siden steget 
voldsomt. I år er togtrafikken steget med 18 
procent, mens biltrafikken er steget med 15 
procent i forhold til samme periode i 2005. 
Bag den hurtige udvikling ligger først og 
fremmest et voksende antal personer, der 
pendler til og fra job hver dag.  
 
Danskere flytter til Sverige for at udnytte de 
lavere boligudgifter og beholder deres job i 
Danmark. Og mange svenskere får arbejde 
og højere løn i København takket være 
manglen på arbejdskraft i Danmark. Med et 
befolkningsunderlag på 3,6 millioner i 
Øresundsregionen kan flere lettelser, bedre 
information og yderligere harmonisering 
bringe samarbejdet endnu videre. Hallo 
Norden går en stor fremtid i møde.” 
 
Ved mødet deltog minister for nordisk 
samarbejde Connie Hedegaard. Hun sagde 
ved samme lejlighed:  
 
”Især er det afgørende, at det formelle 
nordiske samarbejde drives af politiske 
ønsker til, hvor vi anno 2006 har særlig nytte 
af at samarbejde på nordisk plan. Vi taler om 
"nordisk nytte": Hvordan kan vi gennem det 
nordiske samarbejde opnå mere, end landene 
er i stand til hver for sig? Hvor er det, at 
samarbejdet virkelig kan gøre en forskel? 
Ingen politikere i dag har tid til at mødes for 
blot at mødes. Det er selvsagt ærgerligt, men 
det er vilkårene i dag.  
 
Lad mig derfor også nævne - som eksempel - 
et konkret udbytte af samarbejdet i Nordisk 
Ministerråd: arbejdet med grænsehindringer. 
Samarbejdsministrenes særlige repræsentant 
tidligere statsminister Poul Schlüter har de 
senere år ydet en stor indsats i regi af 
Nordisk Ministerråd for at nedbryde grænse-
hindringer imellem de nordiske lande. Denne 
indsats blev videreført med høj prioritet 
under det danske formandskab. Som noget 
nyt blev der under dansk formandskab sat 
særlig fokus på grænsehindringer for små og 
mellemstore virksomheder. Arbejdet havde 



hidtil kun fokuseret på borgere. 
Formandskabet tog endvidere initiativ til, at 
arbejdet med fjernelse af grænsehindringer 
udvides til Østersøregionen og gøres til 
genstand for debat i andre regionale fora 
(Østersørådet, Barentsrådet og Arktisk Råd) 
for derved at skabe konkrete initiativer i 
regionen. Grænsehindringer kan dog stadig 
have betydning også for almindelige borgere. 
Tænk blot på det bureaukratiske bøvl, der 
nemt opstå, når man ønsker at bo i et land 
og arbejde i et andet. Eller vil have sin hund 
med til Bornholm via Sverige. Det sidste er 
dog et godt konkret eksempel som blev løst 

via netop denne proces. Siden 15. juni sidste 
år har det været muligt for rejsende med 
hunde, katte også at benytte bus og tog i 
transit mellem Sjælland og Bornholm via 
Sverige - i perioden inden blev det muligt at 
have katten eller hunden med i bilen.” 
 
Desuden er der løbende blevet udelt 
informationsmateriale fra Frederiks Bastion – 
nordisk kulturcenter, hvor projektet har haft 
kontor indtil november 2006, hvor kontoret 
flyttede til Foreningen NORDENs landskontor 
i Malmøgade.  

 
 
 

NORDEN I FOKUS 
 
Udstillingsvirksomheden har i lighed med de 
foregående år været omdrejningspunktet for 
NIF’s programvirksomhed København. Med 
udgangspunkt i udstillingerne, er der 
gennemført en lang række forskellige 
kulturarrangementer i form af koncerter, 
foredrag, rundvisninger og arbejdende 
værksteder for børn. Aktiviteterne, som 
primært har fundet sted på Frederiks Bastion, 
er blevet suppleret med aktiviteter andre 
steder i København. 
 
Udstillinger 
 
Årets første udstilling havde titlen Nordiske 
landskaber. Den bestod af værker af den 
danske billedkunstner Lene Svan, som var 
inspireret af sine fotos fra rejser rundt i 
Norden. I slutningen af februar gennemførtes 
en mindre udstilling af samisk kunst og 
kunsthåndværk. Udstillingen dannede ramme 
om en række arbejdende værksteder for 
børn. Udstillingen ”Samerne og den stille tid” 
var tilrettelagt af projektgruppen Arktiske 
Oplevelser, i samarbejde med NIF i Danmark.  
 
Derefter kunne man opleve en charmerende 
maleriudstilling af den svenske maler og 
billedkunstner Anna Lindgren.  Forårets store 
udstilling, Osynlighet, bestod af værker af tre 
unge kunstnere: Jonas Wilén, Henrika Lax, 
og videokunstneren Annukka Turakka fra 
Åland. Udstillingen var led i et flerårigt 
projekt EXPAND, der skal skabe større 
opmærksomhed omkring ung kunst fra 

Ålandsøerne. Udstillingen blev vist i 
samarbejde med Nordens Institut på Åland. 
Sommerens udstilling Ansikter og landskaber 
bestod af værker af den norske maler 
Ingibjørg Sordal.  
 
Som led i den store kulturfestival Images of 
the Middel East vistes udstillingen Beauty of 
Islam, som bestod af en række værker af 
den svensk- pakistanske kunstfotograf Linnea 
Sellersjö. Gennem sine værker præsenterede 
hun publikum for den enestående dyrkelse af 
skønhed og harmoni, som man finder i 
islamisk kunst og arkitektur. Netop i kunsten 
og i den kreative indlevelse tror Linnea 
Sellersjö, at den mellemøstlige og den 
vestlige/ nordiske kultur i særlig grad kan nå 
hinanden.  
 
Efterårets store udstilling "Sjung om Kärlek, 
Vin och Lycka", bestod af illustrationer 
gennem 220 år til Carl Bellmans viser og 
sange samlet og præsenteret af Bellman-
eksperten Jens Lund. Udstillingen blev vist i 
samarbejde med Selskabet Bellman i 
Danmark. Årets sidste udstilling var 
fotoudstillingen Cityborderlands. Udstillingen, 
hvis tema var mødet mellem land og by i 
Norden, viste værker af 28 fotografer fra 
Grønland, Island, Færøerne, Norge, Sverige, 
Finland og Danmark. Cityborderlands er 
blevet til i et tæt samarbejde mellem 
fotografnetværket S.H.O.K., Norden i Fokus 
og en række inviterede fotografer. Efter 
udstillingen er blevet vist på Frederiks 



Bastion, skal den på turné i Norden i 2007 og 
2008, med start i Nordens Hus i Reykjavik i 

januar 2007. 
 

 
Oversigt over årets udstillinger: 
 
Nordisk Landskaber - Lene Svan 5.1–5.2. 
Samerne og den stille tid 22.2 – 26.2 
Anna Lindgren 9.3 – 2.4 
Osynlighet- Jonas Wilén, Henrika Lax, 
Annukka Turakka 9.4.–11.5 

Ansikter og landskaber Ingebjørg Sordal 
Beauty of Islam  Linea Sellersjö 23.7–3.9. 
"Sjung om Kärlek, Vin och Lycka" Bellman 
udstilling 10.9. -22.10 
Cityborderlands 26.10 – 22.12 

 
Der er således blevet gennemført i alt 8 
udstillinger på Frederiks Bastion med et 
samlet antal åbningsdage på 239. samt med 
et anslået publikumstal på 2.500. 
Udstillingerne havde åbent søndag til fredag 
fra kl. 12 – 16.30. 
  
Koncerter 
 
NIF har ved siden af udstillingsaktiviteterne 
gennemført en omfattende koncertvirksom-

hed. Det er således blevet til i alt 28 
koncerter. NIF har i forbindelse med sin 
koncertvirksomhed været i samarbejde med 
musikfestivalen Wundergrund og har 
desuden medvirket i Copenhagen 
Jazzfestival, Renæssanceåret 2006, 
Kulturnatten i København og  Images of The 
Middel East. 
 
 
 

 
Oversigt over årets koncerter: 
 
24.3. Haukur Grøndal, (Island, jazz) 
30.4  MIK–koret (Grønland, traditionel)  
7.5. Starka-koret (Island, klassisk) 
13.5. Oslo Kammerkor (Norge, klassisk) 
14.5. Eva Påske Trio (Danmark, jazz) 
21.5. Koret Sine Nomina (Danmark, klassisk) 
23.5 Nordisk Renæssancemusikfestival, (Island, Norge Sverige, klassisk) 
24.5. Nordisk Renæssancemusikfestival (Island, Norge Sverige, klassisk) 
25.5. Nordisk Renæssancemusikfestival (Island, Norge Sverige, klassisk) 
9.7. Cellblock (Danmark-Norge, jazz)   
11.7 Trio Barefoot (Danmark-Norge, jazz) 
12.7 Organic Beat (Danmark-Finland, jazz) 
15.7 Sigurdur Flosason (Danmark- Island, jazz) 
28.7. Linda Gentille (USA, klassisk) 
27.8. Via Artis Consort (Danmark, Spanien, klassisk, traditionel) 
3.9.  Channe Nussbaum (Danmark, traditionel) 
10.9 Martin Bagge, Karin Thulemark Ulrik Stærk (Danmark-Sverige, klassisk) 
17.9. Svafa Thourhallsdottir (Island, klassisk) 
24.9 Nis Bank Mikkelsen (Danmark, klassisk) 
13.10 Trio Cornelis (Danmark)  
26.10 Karen Bach Trio (Danmark-Norge) 
26.10 Claus Høxbroe(Danmark) 
26.10 Det færøske kor (Færøerne) 
2.11 Caroline Henderson (Danmark-Sverige, jazz, ny musik) 
4.11 SAUM (Danmark-Norge, ny musik) 
5.11  4CORNERS - spiller Shostakovitch (Dansk-svensk, klassisk) 
12.11 Ensemble ALPHA (Dansk, klassisk) 
26.11 Guitaristen Jens Bang-Rasmussen (Dansk, klassisk) 
 



Der er i alt blevet gennemført 28 koncerter 
indenfor en bred vifte af genrer. Koncerterne 
er karakteriseret ved at bestå af nordiske 
musikere, kombination af danske og nordiske 
musikere, eller ved at præsentere nordiske 

komponister eller nordisk musik. 27 koncerter 
er afholdt på Frederiks Bastion, 1 på Det 
Kongelige Bibliotek. Koncerterne havde et 
samlet publikum på ca.1.000. 

  
Foredrag og Litteraturarrangementer 
 
I forbindelse med udstillingen af Linnea 
Sellersjös fotos fra  Mellemøsten  gennemfør- 
tes en række foredrag og litteraturarran-
gementer, som på forskellig måde tema-
tiserede den gensidige inspiration mellem 
vestlig og mellemøstlig kultur. Det første 
foredrag omhandlede Henning Larsens 
Tegnestues projekter i Riyadh. Arkitekt Troels 
Troelsen fra Henning Larsens tegnestue 
fortalte om bygningen af udenrigsministeriet 
og den ny diplomatskole i Riyadh. Begge 
værker er enestående eksempler på en 
arkitektur, som er skabt med inspiration fra 
både Mellemøsten og Vesten. 
Derefter kunne man opleve et spændende 
foredrag om den nordiske slavehistorie. Den 
norske historiker og forfatter Torbjørn 
Ødegaard har gennem flere år arbejdet med 
unikt og hidtil ubearbejdet kildemateriale. 
Han fortalte den utrolige historie om nordisk 
slaveri og slavehandel i perioden 1500-1850. 
Han berettede om nordmænd, svenskere, 
danskere og islændinge som levede som  
slaver i Afrika. Om nordiske søfolk der i 
hundrede vis konverterede til Islam, frivilligt. 
Om tunesiske slavejægere i Nordsøen langt 
op i 1800-tallet og meget mere. 
Arrangementet blev arrangeret i samarbejde 
med Nordisk Kulturfond. 
Siden fulgte en forfatteraften med deltagelse 
af den svensk-tunesiske forfatter Jonas 
Hassen Khemiri, som i 2006 har gjort sig 
bemærket bl.a. med den kritikerroste bog Et 
Øje Rødt og har høstet stor anerkendelse for 
sit skønlitterære udsagn om den svære 
tværkulturelle sameksistens. Arrangementet 
formede sig som en samtale mellem Khemeri 
og Jes Stein Pedersen fra DR2s Deadline 
2.sektion 
Endelig fortalte arkitekt og forfatter Steen 
Estvad Petersen om islamisk havekultur med 
udgangspunkt i sin bog Paradisets Have. 
  
I forbindelse med Nordisk Råds Session i 
København gennemførtes et stort anlagt 
litteraturarrangement i Den Sorte Diamant – 

Det Kongelig Bibliotek. Ved arrangementet, 
der blev åbnet af formanden for Nordisk Råds 
Kultur- og undervisningsudvalg Lars 
Wegendal, læste modtageren af Nordisk Råds 
Litteraturpris 2006 Göran Sonnevi op fra sin 
præmierede digtsamling Oceanen. Samtidig 
kunne publikum møde flere af de nominerede 
forfattere som havde fået frie hænder til at 
præsenterer sig selv og deres forfatterskab. 
De medvirkende forfattere var Thomas 
Boberg (DK) Fredrik Lång (FIN) Auður 
Jónsdóttir (IS)Edvard Hoem(N) Øivind Hånes 
(N). I forbindelse med arrangementet vistes 
værker af fotografen Julie Hardenberg (GR) 
som var nomineret til prisen med det 
billedpoetiske værk Den stille mangfoldighed. 
Aftenen sluttede med en koncert med den 
svensk fødte jazzsangerinde Caroline 
Henderson, som helt ekstraordinært optrådte 
sammen med det klassiske Ensemble Nordlys 
(DK-S) 
 
Traditionen tro gik NIF i samarbejde med 
Christianshavns Bibliotek omkring et fælles 
arrangement i forbindelse med Skumringstid 
– nordisk biblioteksuge. I tråd med årets 
tema, (M)ord i Nord stod chefkriminal-
inspektør Per Larsen for oplæsningen af årets 
tekst. Efterfølgende fortalte han om sine 
mange oplevelser som kriminalbetjent. 
 
NIF deltog ligeledes i Verdens Bogdag, som i 
København festligholdes over to dage på 
Christianshavns Torv, med bogmarked, 
forfatterpræsentationer og underholdning. 
NIF deltog i år med en stand, hvor der blev 
solgt bøger og uddelt materiale om nordisk 
samarbejde. 
 
Dans 
 
NIF arrangerede to dansearrangementer i 
2006. Det første var en spændende 
forestilling baseret på improvisation, opført af 
europæiske og nordiske dansere tilknyttet 
Nordic School Butoh. I forbindelse med 
Kulturnatten optrådte Karina Elvers 



Balletskole med en ballet for børn skabt over 
eventyret om Askepot. 
 
Rundvisninger 
 
I tilknytning til udstillingen Beauty of Islam 
arrangerede NIF særlige rundvisninger for 
skolebørn. Børnene blev introduceret til 
udstillingens billeder og tematik af en erfaren 
rundviser fra National-museet. Efter at have 
set Linnea Sellersjös farverige fotografier fik 
børnene serveret the og fik mulighed for at 
tegne motiver inspireret af billederne. Et 
udvalg af disse tegninger kan ses på nettet 
via Nordens i Fokus hjemmeside. Også i 
forbindelse med udstillingen "Sjung om 
Kärlek, Vin och Lycka" blev der arrangeret 
rundvisning, hvor udstillings tilrettelægger 
Jens Lund fortalte om den spændende 
illustrationshistorie, som er knyttet til 
udgivelsen af Bellmans værker. 
 
Andre aktiviteter 
 
I sammenhæng med udstillingen Samerne og 
den stille tid arrangerede NIF arbejdende 
værksteder for børn.  I februar åbnede 
Frederiks Bastion dørene for en udstilling af 
samisk billedkunstkunst og 
kunsthåndværk. Indbudte skoleklasser blev 
undervist i den særlige samiske sangform 
joik, flere fik mulighed for at lave samiske 
smykker og andre fik et indblik i den 
vanskelige kunst at fange en ren med lasso. 
Der blev også tid til at smage rensdyrsuppe 
ved bålet i et samisk telt. De arbejdende 
værksteder blev gennemført i samarbejde 
med projektgruppen ”Arktiske Oplevelser”  
 
I lighed med tidligere deltog NIF i 
planlægningen og gennemførelsen af familie- 
og oplevelsesarrangementet Sælens Dag. 
Arrangementet rettede fokus på sælens liv i 
Grønland og Danmark samt dens anvendelse 
i grønlandsk husholdning og kunst. Børn og 
voksne blev inviteret til at undersøge sælen 
og dens levevis. Der var mulighed for at se 
en sæl blive åbnet på grønlandsk manér, 
besøge kunstnere i arbejdende værksteder 
og selv være aktiv. Sælens Dag var et 
samarbejdsprojekt mellem NIF, 
Øresundsmiljøskolen, København Kommune 
og Tranhuset ved Nordatlantens Brygge. 
 

En årligt tilbagevendende begivenhed er det 
store Sildemarked som afholdes på Carls 
Bastion i august.  Også i 2006 kunne man i 
august besøge, det spændende 
middelaldermarked, hvor børn og voksne 
bl.a. kunne rense og ryge sild, lære at slå 
reb, klappe ål og krabber og meget mere. 
Sildemarkedet gennemførtes som et tæt 
samarbejde mellem NIF, Øresundsmiljøskolen 
og København Kommune Vej & Park. 
 
Og traditionen tro afholdt NIF desuden et 
hyggeligt Nordisk Julemarked på Frederiks 
Bastion, som i lighed med tidligere år tiltrak 
et meget stort antal mennesker. På markedet 
blev der solgt nordiske specialiteter og 
kunsthåndværk og publikum kunne nyde 
æbleskiver og varm glögg. 
 
Markedsføring 
 
NIF aktiviteter er blevet markedsført gennem 
pressemeddelelser sendt til 
kulturredaktionerne på relevante medier, 
såvel de skrevne som de elektroniske medier. 
Dette har blandt andet resulteret i et indslag i 
Deadline på DR2, samt 2 indslag i Danmarks 
Radio og en større foromtale i en 
landsdækkende avis samt flere mindre 
notitser.  Aktiviteterne er desuden annonce-
ret på Internettet på NIF’s, Foreningen 
NORDEN’s og vores samarbejdspartneres 
hjemmesider samt i databasen Kultunaut.  
Endvidere er dele af programvirksomheden 
omtalt i Foreningen NORDENs blad Norden 
NU. Alle udstillingsaktiviteterne er desuden 
markedsført gennem udsendelse af plakater 
til alle biblioteker (museer, udstillingssteder) i 
Københavnsområdet. Samtidig er aktivite-
terne blevet løbende markedsført gennem 
udsendelse af e-mails til Frederiks Bastions e-
mailliste på ca.500 personer. I begrænset 
omfang er udstillinger og andre aktiviteter 
markedsført gennem annoncer i skrevne 
medier. De relevante aktiviteter er desuden 
beskrevet i katalogerne for f.eks. 
Copenhagen Jazzfestival, Festivalprogrammet 
for Wundergrund, Kulturnatten. 
 
Besøgstal 
 
Anslået har ca. 6000 personer deltaget i NIF’s 
arrangementer. At besøgstallet er lavere end 
i 2005 skyldes, at det i 2006 ikke var muligt 



at gennemføre Nordiske Dage på Københavns 
Hovedbanegård, på grund af ombygning. I 
2005 involverede arrangementet et meget 
stort antal mennesker.  
 
 
 
 
 

Personale 
 
Jesper Boysen er projektleder i NIF i DK, 
herudover har Bent Christensen været 
tilknyttet projektet. Rie Pock-Steen og Signe 
Bang Korsnes været i jobtræning på 
Frederiks Bastion og Martin Westergaard har 
arbejdet på Frederiks Bastion som 
militærnægter. 

 
 

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 Arne 
Nielsen. 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. 

 
 
 

FORENINGERNE NORDENS FORBUND 
 
Foreningerne Nordens Forbund har i 2006 
fulgt det nordiske samarbejde og søgt at 
præge debatten og udviklingen af det 
nordiske samarbejde. FNF har bl.a. kommen-
teret Nordisk Ministerråds budgetforslag for 
2007 og FNF har sendt breve til de nordiske 
undervisningsministre om organiseringen af 
den fremtidige skoleudveksling, til de 
nordiske kulturministre med en opfordring til 
at arbejde for at der kan komme nabolands 
TV på det digitale net, samt skrevet artikler 
bl.a. om nordiske værdier og om nordisk TV-
samarbejde. 
 
Forbundet og foreningerne har også i 2006 
bidraget til diskussionen om grænsehindrin-
ger med praktiske erfaringer fra projektet 
”Hallo Norden”, om hvordan borgerne oplever 
de nordiske rettigheders opfyldelse i praksis. 
 

I forbindelse med Nordisk Råds session i 
København fremlagde FNF udtalelser om 
samarbejdsministerens redegørelse vedrøren-
de arbejdet med rydning af grænsehindringer 
og en udtalelse om den fremtidige organise-
ring af Nordplus Junior. 
 
I 2006 er FNF kommet med indspil til Nordisk 
Ministerråd vedrørende samarbejdet med 
frivilligsektoren delvis gennem samtaler, 
delvis gennem deltagelsen i møder om 
Ministerrådets strategi for samarbejdet med 
frivilligsektoren i Norden. 
 
Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af 
kerneområderne i Norden-foreningernes virk-
somhed. Foreningerne Norden har arbejdet 
med matchning af venskabsklasser og 
skoleudvekslinger siden foreningernes 
oprettelse i 1919. Foreningernes skolesan-



svarlige arbejder kontinuerligt på at udvikle 
gode arbejdsredskaber 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, er under den nuværende 
administration ved at udvikle sig til rene 
mobilitetsordninger uden kvalificerende 
indhold. Det er en sag der optager forenin-
gernes medlemmer meget og FNF’s 
Præsidium har haft sagen til drøftelse på flere 
møder i 2006. FNF har sendt Forbundets 
forslag til, hvorledes skoleudvekslingerne kan 
og bør kvalificeres yderligere. 
 
Venskabsbysamarbejdet er et andet vigtigt 
udgangspunkt for at kunne knytte kontakter 
landene i mellem. I 2007 vil en stor 
venskabsbykonference blive afholdt i Norge. I 
2006 har FNF koordineret trykningen af en 
avis om venskabsbysamarbejdet i Norden. I 
avisen er både medtaget det gode eksempel 
på venskabsbysamarbejde, ligesom der er 
eksempler på venskabsbysamarbejdets 
videreførelse efter kommunesammenlæg-
ningerne. 
 
Projektvirksomheden har i 2006 været 
præget af videreførelse og udvikling af 
allerede igangsatte projekter. Det gælder 
Nordjobb og det nordiske biblioteksprojekt 
Skumringstimen og Morgengry (også kaldet 
Nordisk Biblioteksuge) samt Nordisk 
Gæstebud. Nordisk Biblioteksuge gennemfø-
res i samarbejde med PR-Foreningen for 
nordiske og baltiske biblioteker. Projektet 
fejrede i 2006 sit 10 års jubilæum og denne 
begivenhed blev markeret ved et velbesøgt 
seminar i forbindelse med Bok- & Biblioteks-
mässan i Göteborg. Projektet havde sin 
største tilslutning nogensinde, hvor 2311 
biblioteker, skoler og organisationer var 
tilmeldt aktiviteten. Nordisk Biblioteksuge 
administreres fra 1. januar 2006 i Malmø og 
der er lagt mange kræfter i at videreudvikle 
og profilere projektet. 
 
I 2006 har FNF lanceret sprogprojektet 
Norden i Bio, hvilket blev muliggjort efter 
støtte fra Nordisk Kulturfond samt fra en 
række nordiske ambassader og nordiske 
bilaterale fonde. Interessen for projektet er 
stor, og FNF vurderer, at 20.000 skoleelever i 

skoleåret 2006/2007 vil have fået 
undervisning i de skandinaviske sprog og 
nordiske forhold på baggrund af filmpakken 
og undervisningskompendiet. 
 
Interessen for at deltage i Nordjobb har 
været stor i 2006. Kvaliteten er i positiv 
udvikling. De vurderinger, som er kommet fra 
både Nordjobbere og arbejdsgivere, viser at 
langt den største del af arbejdsgiverne og 
nordjobberne har været meget tilfredse. 
 
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. 
Svenska Rikskonserter og Nordisk Ministerråd 
har meddelt, at man anser det som 
magtpåliggende, at flere parter i det nordiske 
musikliv giver sin støtte til Orkester Norden - 
moralsk og økonomisk, hvis parterne også i 
fremtiden skal deltage i finansieringen. Begge 
parter fortsætter med sin nuværende støtte 
til og med 2007. FNF indkaldte på den 
baggrund alle involverede parter og 
bistandsydere sammen med organisationer 
og musikkonservatorier til et møde i april 
2006, for i fællesskab at finde en ny model 
for organisering af Orkester Norden, så 
orkesteret får mulighed for at overleve. 
Kvaliteten i orkesteret er i dag så høj, at det 
har få ry som et af de allerbedste 
symfoniorkestre i Norden. 
 
FNF har i 2006 deltaget i en lang række 
konferencer med indlæg og bistand, 
herunder en konference på Christiansborg i 
København i februar 2006 om det fælles 
nordiske arbejdsmarked med deltagelse af to 
samarbejdsministre og en lang række 
ledende nordiske erhvervsfolk. 
Den 23. - 24. september 2006 afholdt FNF 
styreseminar på Voksenåsen i Oslo. Temaet 
for seminaret var Norden i Medierne. 
Præsidiet har også i 2006 arbejdet med 
konklusionerne fra styreseminaret i 2005 om 
mission, vision og værdier for FNF, og der er 
nu sendt spørgeskemaer til Foreningerne 
Nordens lokalafdelinger. Arbejdet med dette 
forventes færdiggjort i 2007. 
 
FNUF:s sekretariat koordinerer virksomheden 
i Helsingfors under ledelse af Pohjola-
Nordens Ungdomsforbunds generalsekretær. 



Foreningerne Nordens Ungdom (FNU) har 
videreudviklet sit arbejde og tilbyder 
attraktive nordiske aktiviteter, som samler 
nordisk ungdom. Nogle af de nordiske 
arrangementer, som blev arrangeret i 2006, 
var Saunaexpressen i Finland samt Café 
Norden i Göteborg med ca. 60 deltagere. 
 
Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale Norden-foreninger og en 
repræsentant for Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNU). I 2006 har sammensæt-
ningen været følgende: 
Danmark Frode Sørensen 
Finland Outi Ojala 
Færøerne Carita Björklund (næstformand) 
Island Bjarni Danielsson (formand) 
Norge Tove Veierød (næstformand) 
Sverige Bengt Göransson 
Åland Erik Brunström 
FNU Freyja Finnsdóttir 
Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: I 
Oslo den 24. januar, i Mariehamn på Åland 
den 9. juni samt i København den 30. 
oktober. Præsidiet har behandlet i alt 43 
sager. 
 
Arbejdsudvalget har bestået af Bjarni 
Danielsson, Carita Björklund og Tove Veierød. 
 
Direktørkollegiet har bestået af 
direktørerne/generalsekretærerne i de 
nationale Norden-foreninger og en 
repræsentant for FNU. Direktørkollegiet ledes 
af FNF’s generalsekretær og fungerer som 
sagsforberedende organ for Præsidiet. 
Kollegiet har haft følgende sammensætning i 
2006: 
FNF Karen Bue 
Danmark Peter Jon Larsen 

Finland Larserik Häggman 
Island Óðinn Albertsson 
Færøerne Høgni Djurhuus 
Norge Per Ritzler 
Sverige Anders Ljunggren frem til 30 april og 
herefter Britta Nygård  
Åland Sofie Norrlund 
FNU Timo Salmi 
Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af 
året: i Oslo den 25. januar, i Oslo den 26. 
april, i Mariehamn den 8. juni, i Oslo den 24. 
september og i København den 31. oktober. 
Direktørerne har behandlet i alt 42 sager i 
2006. 
 
Sekretariatet for Foreningerne Nordens 
Forbund har været ledet af generalsekretær 
Karen Bue og administrationssekretær Helena 
Johansson. 
FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit 
sekretariat i Malmø under ledelse af 
generalsekretær Karen Bue og med Helena 
Johansson som administrativ medarbejder. 
Siden 2005 er der yderligere ansat en 
medarbejder, Carl Liungman, der forestår 
ledelsen af projektet ”Nordisk Biblioteksuge” 
og sprogprojektet ”Norden i Bio”. 
Det centrale sekretariat for Nordjobb har 
siden den 15. november 2003 været placeret 
ved FNF i Malmø. Nordjobbprojektchef var 
frem til 30 oktober Åsa Juslin og herefter 
Fredrik Jakobsen. Informationsmedarbejder 
Kajsa Robertsson var på barselsorlov i 2006 
og i forbindelse med hendes orlov har Katja 
Sund varetaget hendes arbejdsområde. 
Nordjobbs nordiske sekretariat holder styr på 
projektet og koordinerer de nationale 
indsatser. 
 

 
 
 

KONTAKT MED ANDRE ORGANISATIONER 
 
 
Mål  
 

Ø At styrke samarbejdet med forenin-
gens samarbejdende medlemmer. 

 

 
Tiltag  
 

Ø 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 
 

  

 
 
LANDSKONTORET (OKTOBER 2006) 
 
Peter Jon Larsen   Generalsekretær 
 
Maj-Britt Skovbro Hansen  Bogholder 
 
Klaus Elmo Petersen   Udvekslings- og skolekonsulent 
 
Suzanne Willis   Medlemsadministrator 
 
Ole Oxholm   Journalist, Norden Nu 
 
Tanya Jensen   Dtp/grafisk design 
 
Amin Elazemouri   Webmaster 
 
Vibeke Rødtnes   Sekretariatet 
 
Jesper Boysen   Leder af Norden i Fokus og Hallo Norden 

(Frederiks Bastion) 
 

Bent Christensen   Informationsmedarbejder Hallo Norden 
(Frederiks Bastion) 
 

Signe Korsnes   Medarbejder til Norden i Fokus 
 
Martin Vestergaard   Militærnægter (Nordjobb/Norden i Fokus) 



ORGANISATIONEN I PERSONER OG TAL 
 
LANDSSTYRELSEN 2006 
 
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 2006 
 
 
Frode Sørensen (formand) 
Arne Nielsen (næstformand) 
Poul E. Frederiksen 
Henrik Hagemann 
Susanne Prip Madsen 
Erik Rasmussen 
Merete Riber 



 
 
FORMÆND 
 

Allerød Knud Loft Rasmussen 
Assens/Glamsbjerg 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 / Haderslev Ann Møller Gram 
Fåborg Lisbeth Johansen 
Gentofte Arne Husfeldt 
Gladsaxe/Herlev Ruth Møllgaard Olsen 
Glostrup Verner Halmø 
Grenå Allan Vestrup Christensen 
Græsted / Gilleleje Vakant 
Hadsten / Hinnerup Inge Vejby Møller 
Hadsund Birthe Jørgensen 
Hammel Susanne Kaae 
Helsinge Vakant 
Helsingør Annette Bredorf 
Herning Carsten Dalgaard 
Hillerød Elisabeth Espedal 
Hjørring Per Lysdahl 
Hobro & omegn Lisbeth Carlsen 
Holmegaard Vakant 
Holstebro Frode Riber 
Horsens Linda Arild Hansen 



Hvalsø Conny E. Petersen 
Hvetbo Herred Søren Mortensen 
Hvidovre Flemming Thøgersen 
Høje Taastrup Bodil Sneslev 
Ikast Jørgen Vingborg 
Kalundborg Marianne H. Larsen 
Kalø Vig Magnus Boesen 
Karup   Jann Rasmussen 
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 
Middelfart Vakant 
Midtfyn Tom Warren 
Morsø Martin Horsted 
Møn / Bogø Helge Sørensen 
Nakskov Ebba Hribar 
Nyborg Povl Lundsgaard 
Nykøbing Falster Bent Jensen 
Nykøbing / Rørvig Vakant 
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 / Holeby / Maribo Kjeld Kjeldsen 
Rødovre Flemming Thøgersen 
Sakskøbing Lars Johannsen 
Samsø Gunilla Pade 
Silkeborg Knud Schødt 
Skagen Frede Højmark 
Skanderborg og Ry Knud Ernst-Jensen 



Skive Preben Birkbak 
Skjern – Tarm - Videbæk Søren Nørgård 
Skælskør Stig Thorup Rasmussen 
Skærbæk Jenny Brodersen 
Slagelse Vakant 
Solrød Arne Jensen 
Sorø Helge T. Torm 
Stevns Marianne Larsen 
Struer / Vinderup Birgit Østergaard 
Svendborg Kathrine Stensgaard 
Sydslesvig   Lars Aagaard 
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 
Tårnby / Dragør Terkel Spangsbo 
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 Vakant 
Årslev Niels Kronvald 
Årup / Vissenbjerg Frode Moestrup 

 
 



MEDLEMSTAL FOR FORENINGEN NORDEN 
PR. 31. DECEMBER 2005 
 
Medlemstal pr. 31. december 2006    

         

         
Lokalafdeling         31. dec 2006 31. dec 2005   
         
0600 FREDERIKSBERG    184 177  
1109 KØBENHAVN    388 390  
         
KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt   572 567   
         
0201 BALLERUP    92 91  
0700 GENTOFTE    138 147  
0711 GLADSAXE    98 104  
0703 GLOSTRUP    87 80  
0800 HVIDOVRE    57 58  
1103 KASTRUP/DRAGØR    50 51  
1200 LYNGBY/TAARBÆK    323 322  
1808 RØDOVRE    25 27  
1900 SØLLERØD    97 98  
2006 HØJE TAASTRUP    38 24  
         
KØBENHAVNS AMT i alt       1005 1002   
         
0100 ALLERØD    298 286  
0202 BIRKERØD    189 177  
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK   107 101  
0607 FREDERIKSSUND    86 91  
0608 FREDERIKSVÆRK    135 131  
0712 GRÆSTED/GILLELEJE   42 43  
0806 HELSINGE    42 46  
0807 HELSINGØR    117 114  
0810 HILLERØD    357 365  
0820 HØRSHOLM    54 60  
2802 ØLSTYKKE    97 90  
         
FREDERIKSBORG AMT i alt       1524 1504   
         
0818 HVALSØ     43 40  
1108 KØGE     105 105  
1805 ROSKILDE    158 130  
1925 SOLRØD     33 29  
2210 VALLØ     38 35  
         
ROSKILDE AMT i alt         377 339   



         
0805 HASLEV medlemmer overført til Fakse/Rønnede 0 7  
1002 JYDERUP medlemer overført til Tølløse/Jernløse/Holbæk 0 10  
1101 KALUNDBORG    41 18  
1107 KORSØR     85 89  
1407 NYKØBING/TRUNDHOLM   25 26  
1804 RINGSTED    179 162  
1906 SKÆLSKØR    108 110  
1910 SLAGELSE    222 227  
1911 SORØ     141 133  
1923 SVINNINGE medlemmer overført til Dragsholm 0 10  
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE  127 107  
2201 DRAGSHOLM    96 90  
         
VESTSJÆLLANDS AMT i alt       1024 989   
         
         
         
0614 FLADSÅ     40 39  
0814 HOLMEGAARD    9 9  
1303 MARIBO medlemmer overført til Rødby 0 36  
1306 MØN     198 179  
1401 NAKSKOV    76 75  
1405 NYKØBING F    118 112  
1408 NYSTED     66 69  
1409 NÆSTVED    89 90  
1601 PRÆSTØ     53 53  
1807 RØDBY     81 45  
1810 RØNNEDE    53 47  
1901 SAKSKØBING    41 39  
1912 STEVNS     101 108  
2206 VORDINGBORG    98 99  
         
STORSTRØMS AMT i alt       1023 1000   
         
1809 BORNHOLM    205 211  
         
BORNHOLMS AMT i alt       205 211   
         
0103 ASSENS     138 92  
0204 BOGENSE    195 187  
0208 BROBY     43 45  
0611 FÅBORG     86 92  
0702 GLAMSBJERG overført til Assens  0 56  
1104 KERTEMINDE    261 233  
1201 LANGELAND    44 40  
1214 LANGESKOV    241 212  
1304 MIDDELFART    26 26  
1305 MIDTFYN     55 53  



1404 NYBORG     81 81  
1502 ODENSE     132 132  
1916 SVENDBORG    112 114  
2013 TOMMERUP    61 61  
2701 ÆRØ     124 122  
2908 ÅRSLEV     82 92  
2907 ÅRUP/VISSENBJERG   76 70  
         
FYNS AMT i alt         1757 1708   
         
0609 FRØS HERRED    243 143  
0801 HADERSLEV medlemmer overført til Frøs Herred 0 116  
1410 NR. RANGSTRUP HERRED   110 113  
1909 SKÆRBÆK    121 122  
1922 SYDSLESVIG    412 407  
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN   167 158  
2004 TØNDER     165 166  
2901 AABENRAA    215 204  
         
SØNDERJYLLANDS AMT i alt       1433 1429   
         
0502 ESBJERG    59 64  
0705 GRINDSTED medlemmer overført til Varde 0 26  
1301 MALT HERRED    151 152  
2202 VARDE     82 64  
         
RIBE AMT i alt         292 306   
         
0605 FREDERICIA    102 104  
0816 HORSENS    107 98  
1106 KOLDING     76 82  
2005 TØRRING     20 20  
2203 VEJLE     88 86  
         
VEJLE AMT i alt         393 390   
         
0207 BRANDE     144 137  
0503 EGVAD medlemmer overført til Skern/Tarm/Videbæk 0 36  
0809 HERNING     212 221  
0815 HOLSTEBRO    136 140  
1001 IKAST     54 52  
1203 LEMVIG     69 69  
1803 RINGKØBING    71 66  
1908 SKJERN     107 69  
1913 STRUER     182 177  
2007 TREHØJE     38 26  
         
RINGKØBING AMT i alt       1013 993   
         



0501 EBELTOFT    123 126  
0704 GRENÅ     64 62  
0802 HADSTEN/HINNERUP   89 103  
0804 HAMMEL     38 38  
1102 KALØVIG     133 135  
1501 ODDER     272 286  
1801 RANDERS/LANGÅ    100 99  
1902 SAMSØ     63 66  
1903 SILKEBORG    167 158  
1905 SKANDERBORG    80 78  
2905 ÅRHUS     261 260  
         
ÅRHUS AMT i alt         1390 1411   
         
1112 KARUP     146 121  
1105 KJELLERUP    104 96  
1307 MORSØ     20 22  
1907 SKIVE     104 107  
1917 SYDTHY sammenlagt med Thisted  0 59  
2002 THISTED     175 122  
2204 VIBORG     241 246  
2911 AALESTRUP    50 53  
         
VIBORG AMT i alt         840 826   
         
0209 BRØNDERSLEV    90 101  
0613 FARSØ     54 53  
0606 FREDERIKSHAVN    145 141  
0803 HADSUND    34 33  
0812 HJØRRING    142 144  
0813 HOBRO     75 78  
0819 HVETBO HERRED    13 13  
1204 LØGSTØR    38 39  
1904 SKAGEN     43 47  
1920 SÆBY     39 36  
2801 HAN HERRED/ BROVST    114 112  
2903 AALBORG/NØRRESUNDBY   164 158  
2906 ÅRS     26 30  
         
NORDJYLLANDS AMT i alt       977 985   
         
         
         
DIREKTE UNDER LANDSKONTORET      
         
MEDLEMMER I UDLANDET MM.     161 201  
      
         
STØTTEMEDLEMMER MM    126 275  



        
         
SAMLET ANTAL PERSONLIG MEDLEMMER    14112 14136   
         
Ovennævnte er en oversigt over antal medlemmer -  dvs. parmedlemskaber er opgjort som 2 medlemmer. 
         
         

            31. dec. 2006 31. dec. 2005   
         

Skole- og biblioteksmedlemmer      
         
Erhvervsskoler     15 16  
Efter/ungdomsskoler     40 42  
Gymnasier      48 49  
Seminarier      14 15  
Højskoler      12 13  
Folkeskoler      468 537  
Musikskoler     6 8  
Andre skoler     8 8  
         
Skolemedlemmer i alt    611 688  
         
Biblioteker i alt     64 68  
         
         
         

Antal medlemmer i alt i Foreningen NORDEN: 14.787 14.892   
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