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FORORD

Foreningen har haft et meget højt aktivitetsniveau i 2007. Vi har både praktisk og 
politisk kæmpet for vores formål. På det politiske niveau har vi netop i disse dage set 
et konkret resultat af nogle af vore anstrengelser, idet David slog Goliat da 
Foreningen NORDENs kampagne nu får YouSee til igen at vise den norske public 
service kanal NRK på kabelnet. Foreningen NORDEN har lagt pres på YouSee, siden 
YouSee valgte ikke at bringe Norges mest sete public service kanal. Foreningen 
NORDEN valgte bl.a. at bringe NRK’s udsendelser direkte på foreningens hjemmeside. 
Foreningen har også sendt et utal af henvendelser til politikere og YouSee, for at få 
dem til at bringe NRK ind i programpakken.

Vi må slå fast med syvtommersøm, at det er vores opfattelse, at alle de nordiske 
public service radio- og tv-kanaler skal være tilgængelige for alle nordboere. 
Tidligere har der været praktiske problemer med at tilbyde alle de nordiske kanaler, 
men med den nye digitalisering vil de praktiske problemer blive ryddet af vejen. 
Foreningen NORDEN anmodede også i 2007 folketingets medieordførere om at lade 
de nordiske nabolandes tv-kanaler få mest mulig plads i det digitale jordsendenet 
(DTT).  Alle danskere har her og nu en unik mulighed for at få direkte adgang til både 
svenske og norske tv-kanaler, og derved direkte adgang til at kunne følge med i vore 
nordiske søsterlandes sprog, kultur og samfund. Og det uanset om der ses på tv på en 
tv-skærm eller på en mobiltelefon - DTT kan begge dele. Ellers er Foreningen 
NORDEN meget fornøjet med den nordiske udvikling på medieområdet. Nordvision 
har lige nu mere end 250 igangværende samproduktionsprojekter i det nordiske tv- 
og mediesamarbejde. I 2007 færdiggjorde de nordiske kanaler 140 projekter 
sammen, og sendte mere end 4.200 programmer samlet set på de nordiske tv-
stationer. Det svarer til mere end 1 time nordisk pr. land, pr. dag - året rundt. Det 
synes vi faktisk er ganske godt gået.

Undervisningen i de skandinaviske og nordiske sprog gennemføres med skiftende 
succes og entusiasme i de nordiske lande. Foreningen NORDEN, de øvrige Norden-
foreninger og de nordiske informationskontorer har derfor iværksat et nordisk 
sprogprojekt under navnet Norden i Bio. Formålet er at styrke elevernes kendskab til 
de nordiske sprog ved hjælp af aktuelle nordiske kortfilm. Projektet vil også øge 
elevernes interesse for nordiske film, nordisk kultur, historie, identitet og 
identitetsforskelle. Materialet bestod af fem nordiske kortfilm: Hjemmekamp 
(Norge, 2004), Perkele (Finland, 2004), Natan (Sverige, 2003), Móðan (Island, 2004) 
og Fisk (Danmark, 2005). De nordiske sprog er det centrale i projektet, og temaet i 
alle filmene er HUMOR. Temaet lægger op til diskussioner om ligheder og forskelle i 
humor i de nordiske lande. Undervisningsmaterialet bestod af en filmpakke og et 
undervisningskompendium på de fem nordiske sprog. Filmpakken indeholder en DVD 
med de fem udvalgte nordiske kortfilm med mulighed for at til- og fravælge 
undertekster. Undervisningskompendiet, der lægger op til forskellige 



undervisningsforløb, herunder om nordiske film, sprog, humor, nordisk historie m.m. 
kan downloades som pdf-filer på www.nordenibio.org. I 2007 forærede Foreningen 
NORDEN flere hundrede danske folkeskoler et sæt at Norden i Bio materialet. 

Regeringen fremlagde i 2007 sin handlingsplan ”Danmark – et godt sted at arbejde”, 
som et led i regeringens plan for at skaffe arbejdskraft til Danmark. Foreningen 
NORDEN påpegede i et brev til Beskæftigelsesministeren, at mange tusinde 
svenskere - tallet har været særligt kraftigt accelererende i perioden 2005 til 2007, 
og er nu oppe på over 20.000 - er bosat på den anden side Øresundsforbindelsen og 
har fundet beskæftigelse i det københavnske område og mange af dem er flyttet til 
Danmark. Ingen indgår vel mere naturligt på det danske arbejdsmarked end netop 
personer fra de øvrige nordiske lande, hvor vi har de samme kompetencer, de samme 
værdier og de samme forhold på arbejdsmarkedet. Nu er der et godt og 
velfungerende samarbejde på arbejdsmarkedsområdet i Norden, men der er fortsat 
grænsehindringer på en lang række områder, som besværliggør et fleksibelt nordisk 
arbejdsmarked. Man kan roligt sige, at det er i Danmarks interesse at få fjernet de 
grænsehindringer, der fortsat eksisterer mellem de nordiske lande. Derfor så vi 
gerne, at netop den problemstilling blev taget op i forbindelse med handlingsplanen, 
hvor de nordiske muligheder ikke er fremhævet. 

Foreningen NORDEN har siden 1986 administreret det nordiske udvekslingsprogram 
Nordjobb. Her tilbydes nordiske unge mellem 18 – 28 år job og fritidsaktiviteter i 
andre nordiske lande. I Danmark har vi modtaget over 2.500 unge, som har fået job 
på danske virksomheder i sommerperioden. Flere af dem er blevet i Danmark og flere 
er efter endt uddannelse kommet tilbage til Danmark og indgår i dag i den danske 
arbejdsstyrke. Nordjobb er således ikke blot med til at afhjælpe et behov for 
arbejdskraft i sommerperioden, men har en mere langsigtet virkning. Som forening 
har vi været kede af, at vi modtager langt flere fra de andre nordiske lande til 
Danmark (2007: 123), end vi sender ud (2007: 39). Men set i forhold til regeringens 
handlingsplan er det jo godt. Vi er glade for det tilskud på kr. 150.000, som 
Beskæftigelsesministeriet bidrager med til udvekslingsordningen i Danmark, men vi 
tilbød ministeren at skaffe flere nordiske medarbejdere til danske virksomheder, 
hvis vi via en kontraktordning med Beskæftigelsesministeriet fik mulighed for 
yderligere ressourcer til projektet. Sidste år var der 5.200 ansøgere fra de øvrige 
nordiske lande til Nordjobb, hvoraf de 3.200 havde Danmark som prioriteret 
ansøgerland. Størstedelen af disse kunne ikke tilbydes job, da vi, med de begrænsede 
ressourcer vi har, ikke kan skaffe job og fritidsaktiviteter til dem, upåagtet at 
jobbene som bekendt findes. Med en medarbejder yderligere, vil Nordjobb kunne 
matche ca. 100 - 125 job mere pr. år i Danmark. Selve ideen med Nordjobb er at få 
styrket et fleksibelt nordisk arbejdsmarked. Der er ingen tvivl om, at Nordjobb har 
været og fortsat er med til at give de unge en stor forståelse for og indsigt i 
mulighederne for at bevæge sig over landegrænserne, og i den forbindelse ved 
selvsyn se, hvor enkelt det er at tage arbejde i et andet nordisk land. Og jo flere, vi 

http://www.nordenibio.org/


gennem Nordjobb får til Danmark, des flere vil søge tilbage til det danske 
arbejdsmarked, som de via Nordjobb har lært at kende. 

Vi sendte i 2007 vore biblioteksmedlemmer Nordisk Litteratur, en årbog der 
præsenterer et stort antal bøger fra alle nordiske lande og en række artikler om 
litteratur og forfatterskaber samt Litteratur i Nord, hvor der præsenteres tolv 
smagsprøver på aktuel, nordisk litteratur. Ligeledes deltog mindst 457 danske 
biblioteker i Skumringstid, som er et skattet arrangement blandt mange biblioteker i 
hele Norden. Mandag den 12. november 2007 kl. 19.00 åbnedes Skumringstid ved, at 
tusinder nordboere på nøjagtig samme tidspunkt i hele Norden samledes og lyttede til 
et afsnit fra Sigrid Undsets roman Kristin Lavrandsdatter. Allerede kl. 09.00 den 12. 
november samles skolebørn, børnehavebørn m.fl. i hele Norden til Morgengry, hvor 
der lyttes til oplæsning fra Astrid Lindgrens populære bøger Pippi Langstrømpe går 
ombord og Ronja Røverdatter.
 
Foreningen NORDEN udgav i 2007 en sand lille perle om Selma Lagerlöf, som også fik 
meget positive anmeldelser. Bogens titel er Paradisfuglen og bogens forfatter Nanna 
Drejer fortæller levende og begejstret om Selma Lagerlöfs liv og sætter hendes 
forfatterskab i relief. Selma Lagerlöf vil også få særlig opmærksomhed i 2008, da 
det da er 150 år siden, at hun så dagens lys på Mårbacka. Bogen er på 128 sider med 
stift omslag. Vi kunne også i samarbejde med ugebladet SØNDAG tilbyde Det 
nordiske Køkken 1 + 2 med opskrifter fra det nordiske spisekammer til vore 
medlemmer.

I 2007 fik Foreningen NORDEN et statsbidrag på 1.620.000 kr. Til sammenligning fik 
den finske forening 550.000 euro (= 4.175.000 kr.), den norske fik 4.807.000 NOK (= 
4.550.000 kr.) og den svenske 8 018 000 SEK (= 6.480.000 kr.). Alligevel har vi et 
højt aktivitetsniveau, der godt kan matche de andre foreningers, og vi har – på trods 
af nedgangen sidste år - en bedre medlemsudvikling. 

København, den 7. april 2008
Foreningen NORDEN

Peter Jon Larsen
Generalsekretær



LANDSFORENINGENS 
ORGANISATION

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag 
den 6. oktober 2007 i Musik & Teaterhuset, 
Toftlund.

Referatet  er  tilgængeligt  på  Foreningen 
NORDENs  hjemmesides  afsnit  for  tillidsfolk. 
Landsformanden Frode Sørensen aflagde den 
mundtlige  beretning.  Efter  formandens 
beretning  og  debatten  herom  blev 
beretningen  vedtaget.  Repræsentantskabet 
vedtog landsstyrelsens forslag til Strategiplan 
og Virksomhedsplan.

Repræsentantskabet  vedtog  et  forslag  fra 
Fynskredsen om at bede kredsene udnævne 
ildsjæle som nordiske ambassadører, der kan 
tilbydes  skolerne  som  gæstelærere,  og  et 
forslag  fra  Jakob  Kjær,  Malt  Herred  om at 
udarbejde et studiekredsmateriale om nordisk 
identitet.

Foreningen  NORDENs  landsstyrelse  foreslog 
en  vedtægtsreform,  der  bl.a.  ændrer 
repræsentantskabets  mødetid  og 
tilrettelæggelse.  Møderne  holde  nu  om 
foråret  og  hver  andet  år  vil  repræsentant-
skabet  blive  et  temabaseret  repræsentant-
skabsmøde. 
  
Regnskaber,  kontingent  og  kontingent-
fordeling 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). To kritiske revisorer blev 
valgt,  nemlig  Mette  Koefoed  Bjørnsen 
(genvalg) og Hans Peter Jørgensen, Silkeborg 
(nyvalg). 

Landsstyrelsesmøder

I  2007  blev  der  afholdt  3  landsstyrelses-
møder.   Referaterne    er   tilgængelige    på 

Foreningen NORDENs hjemmesides afsnit for 
tillidsfolk. 

Første  møde  blev  holdt  den  27.  januar  på 
Frederiks  Bastion.  Her  drøftede 
landsstyrelsen  et  oplæg til  ny  struktur,  der 
tog  udgangspunkt  i  landsformandens 
reformpapir,  som  organisations-udvalget 
havde  bearbejdet  over  i  en  vedtægtsform. 
Også det nye projekt Norden i  Bio blev vel 
modtaget  af  landsstyrelsen,  ligesom 
Foreningerne  Nordens  Forbunds  nye 
visionspapir var til drøftelse.
 
Andet møde blev holdt 16. juni i Kolding. Her 
var FNF’s papir om Mission og Vision til særlig 
temadrøftelse  på  grundlag  af  et  oplæg  fra 
landsformanden.  Landsstyrelsen 
formaliserede herefter de ændringer, der var 
sket  i  lokalafdelinger  i  perioden 2006/2007, 
ligesom landsstyrelsen måtte lægge op til en 
nedlæggelse  af  Roskilde-kredsen.  Også  en 
genoplivning  af  foreningens  gamle 
forlagsvirksomhed  blev  drøftet  i  forbindelse 
med udgivelsen af en bog om Selma Lagerlöf. 
Herudover  færdigbehandlede  landsstyrelsen 
sine  indstillinger  til  repræsentantskabs-
mødet.

Tredje møde blev holdt 24. oktober i Odense 
og her kom Ole Stavad og Arne Nielsen med 
deres  oplæg  til  en  temadrøftelse  om 
Foreningen NORDEN og Globaliseringen.  En 
(positiv)  evaluering  blev  foretaget  af 
repræsentantskabsmødet, og herefter var det 
konstitueringen  af  foreningens  nævn  og 
udvalg, herunder forretningsudvalg, som var 
centralt  på  dagsordenen.  Konstitueringerne 
fremgår af årsberetningen.

Forretningsudvalgsmøder

Der blev holdt 4 ordinære forretningsudvalgs-
møder  i  2007,  nemlig  den  10.  februar,  5. 



maj, 24. oktober samt den 19. december. Der 
henvises til referaterne på hjemmesiden.

Organisationsudvalget

Organisationsudvalget  planlægger  og 
gennemfører et internt kursus så vidt muligt  
en  gang  årligt. (Virksomhedsplan  2006  – 
2008).
Organisationsudvalget  bestod  i  2007  af 
følgende medlemmer:

Arne Nielsen (formand)
Jens Peter Thestrup Jensen
Lisbeth Johansen
Susanne Prip Madsen
Helge Sørensen
Jens Sand (FNU)

Udvalget har holdt 1 møde i 2007, nemlig 18. 
april.  Alle  referaterne  er  tilgængelige  på 
nettet på foreningens 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 kultur-
fællesskab.

I  og  med  dette  faktum  er  det 
magtpåliggende,  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 
henseender  afviger  stærkt  fra  dansk,  norsk 
og svensk – så er overensstemmelsen i det, 
der  kan siges  på  de  forskellige  sprog,  ikke 
desto mindre iøjnefaldende.
Derfor  skal  en  styrket  anvendelse  af  de 
nordiske sprog omfatte på den ene side en 
styrkelse  af  dansk,  norsk  og  svensk  og  på 
den anden side en styrkelse af bevidstheden 
om samtlige sprog i Norden.

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 
vedligeholdelse  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 
Amtskommune 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 
(motorvejen), Rudbøl og Sæd.

Flagningen er gennemført også i 2007, hvor 
de  nordiske  flag  i  takt  med 
grænsebygningernes  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 for første gang lavet en aftale 
med  Nordisk  Informationskontor,  som  bl.a. 
arrangerer en turné til ca. 5-6 af Foreningen 
NORDENs lokalafdelinger i Danmark.
 
Turnéen  i  2007  handlede  om  Jónas 
Hallgrímsson  er  forløbet  meget  fint  med 
forfatterne Bödvar  Gudmundsson og Vibeke 
Nørgaard Nielsen, som fortalte om Jonas H. 
og duoen Kristjana Arngrímsdóttir og Kristján 
Eldjárn med sang og musik. De optrådte i flg. 
lokalafdelinger med flot deltagerantal:
08.9. Sorø: 90 deltagere
10.9. Viborg: ca. 60 
11.9. Horsens: 40
12.9. Randers: 40
13.9. Kerteminde: 90
Fejringen af 200-året for Jónas H. startede jo 
i  København  med  arrangementer  bl.a.  på 
Nordatlantens Brygge. 
Så alt i alt blev Jonas-turnéen et fint nordisk 
arrangement,  som igen viser,  at  ude  lokalt 

kan  man  sagtens  samle  folk  til  nordiske 
aktiviteter.
Budgettet lå på godt 25.000 DKK med støtte 
fra  bl.a.  Fondet  for  Dansk  -  Islandsk 
samarbejde,  Islands  Ambassade  i  Kbh.,  og 
lokalafdelingerne  ydede  selv  et  tilskud  på 
2.000 DKK.

Nordisk  Informationskontor  står  også  for 
opdatering  af  udvidelse  af 
læsekredsmaterialet  til  nordiske læsekredse. 
I  2007  blev  læsekredsmaterialet  opdateret 
med grønlandsk litteratur.  Ejerskabet til  det 
samlede  materiale  deles  af  Nordisk 
Informationskontor og Foreningen NORDEN.

Formandsmøder

Møderne,  der  afholdes  for  lokalafdelingsfor-
mændene og praktisk opdeles i et vestdansk 
og  østdansk  møde,  drejer  sig  primært  om 
forberedelsen  af  repræsentantskabsmødet. 
Materialet til  repræsentantskabsmødet bliver 
udsendt til  tilmeldte deltagere inden mødet, 
og  er  et  vigtigt  baggrundsmateriale  for 
formands-møderne.
Formandsmøderne  er  blevet  en  vigtig 
institution  i  foreningen,  da 
lokalafdelingsformændene kan få de daglige 
problemer vendt og være med til  at lægge 
linjerne for fremtiden i en snæver og uformel 
ramme.
I 2007 blev formandsmøderne holdt den 28. 
august  i  Århus og den 30.  august  i  Korsør 
med følgende program:

1. Repræsentantskabsmødet og den nye 
struktur v./ næstformanden

2. Venskabsbyer i de nye kommuner
a.) oplæg fra en lokalafdeling, hvor 

det er gået godt 
b.) oplæg fra en lokalafdeling, hvor 

det er gået skidt 
c.) oplæg fra Kommunernes 

Landsforening
3. Runde  om  hvad  der  rør  sig  i 

lokalafdelingerne, hvor hver lokalafdeling 
forbereder  sig  på  og  kommer  med  3 
succeser

4. Eventuelt



Internt Kursus

Foreningens interne kursus blev afholdt den 
3.  –  4.  februar  2007  på  Dalum 
Landbrugsskole  ved  Odense.  Kurset  havde 
deltagelse  af  50,  der  alle  fik  en  god 
oplevelse.  Ud  over  et  godt  generelt  oplæg 
”Norden  –  fortid  eller  fremtid?” v./  Henrik 
Hagemann, generalsekretær for Nordisk Råds 
danske delegation, gik Internt Kursus over til 
det  mere  praktisk  rettede  indhold  med 
”Hvordan  markedsfører  vi  Foreningen 
NORDEN”  v./  Sussie  Weinold,  filminstruktør 
og ”Vi laver en lokal nordisk filmfestival” v./ 
Hans  Eberholst,  direktør  for  Victoriateatret, 
Sorø.  Internt  Kursus  havde  gruppearbejde 
med temaet Norden i  Folkeskolen og andre 
uddannelsesinstitutioner. Kurset sluttede med 
”Det  nordiske  samarbejde  –  fortid  eller 
fremtid” v./ Lars Hovbakke Sørensen, lektor 
ved Aarhus Universitet.

Læsekredse

I  Foreningen  NORDEN  udtrykkes  i 
Handlingsplanen  et  ønske  om,  at  lokalaf-
delingerne  arbejder  med  nordisk  litteratur. 
Lokalafdelingerne  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  Informations-
kontor  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 
læsekredse på sin handlingsplan, indgik vi en 
aftale med Nordisk Informationskontor om et 
delt  ejerskab  til  materialet.  Materialet  har 
fungeret i 7 år og det har gjort det lettere at 
starte  og  givet  inspiration  til,  hvilken 
litteratur,  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!

Klima

Foreningen  NORDEN  og  Københavns 
Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) 
er gået sammen om et undervisningsprojekt 
om  klima  op  til  FN's  klimakonference  i 
november/december  2009.  Et 
undervisningsforløb med undervisning i klima, 
med  kontakt  mellem  lærere  og  elever  i 
Norden om klima, med udveksling af klasser 
og  for  de  mest  aktive  en  deltagelse  i  en 
børneklimakonference,  som  NGO-indslag  i 
forbindelse  med  FN's  klimakonference.  Det 
konkrete  tager  udgangspunkt  i  vores  i 
forvejen  fortrinlige  samarbejde  omkring 
Øresundsmiljø-skolen  på Carls  Bastion,  som 
bl.a.  har  været  fremvist  to  gange  for  de 
nordiske  miljøministre  i  forbindelse  med 
ministerrådsmøder i København, som et godt 
eksempel på solidt nordisk miljøsamarbejde.

I samarbejdet mellem Københavns Kommune 
og Foreningen NORDEN er det intentionen at 
opbygge en nordisk klimaundervisningsportal 
som  skal  styrke  samarbejdet  om 
klimaundervisning i Norden. Projektet skydes 
i gang med en international klimakonference 
for børn og unge i  København i  forbindelse 
med FN’s  klimatopmøde i  2009.  Norden vil 
markere sig internationalt ved klimatopmødet 
ved at sætte fokus på nordiske værdier som 
bæredygtighed og helhedstænkning, og vise 
den nordiske  tradition  for  miljøundervisning 
og demokratiske arbejdsformer i skolerne.



Klimakonferencen for børn og unge skal ses 
som et  afsæt snarere end som et  mål.  De 
unges bekymringer og visioner for fremtiden 
skal  danne  udgangspunkt  for  et  flerårigt 
fokus på klima, lokale og globale miljøforhold 
i  miljøundervisningen i  Norden. Projektet vil 
klæde kommende generationer på til at løse 
fremtidens  klimaudfordringer  og  styrke 
sammenhængskraften i Norden i en tid med 
naturmæssige  og  sociale  konsekvenser  af 
klimaændringerne.

PROJEKTETS MÅL
• Etablering  af  en  nordisk 

klimaundervisningsportal,  som 
skal  være  tilgængelig  for  alle 
lærere i Norden.

• Dannelse  af  nordisk  netværk 
blandt  undervisere.  Netværket 
skal  arbejde  med  innovation 
indenfor  klimaundervisning. 
Konkrete  undervisningsmaterialer 
udarbejdes. 

• Norden  markerer  sig  i  klima-
debatten  ved  at  inddrage  de 
kommende generationer. 

• Udbrede den nordiske tradition for 
miljøundervisning  og  demokrati  i 
skolerne. 

• Nordiske børn og unge samarbej-
der om at løse fremtidens klima-
udfordringer.

• Unge fungerer som ”klimaambas-
sadører”  der  formidler  klimapro-
blematik til andre unge.

• Styrkelse  af  de  unges  forståelse 
for nordiske kultur og sprog.

Foreningerne NORDENs skolekonsulenter i de 
enkelte nordiske lande deltager i planlægning 
af projektet og foreningens netværk af skoler 
danner grundlag for målrettede henvendelser 
til  skoler  og  lærere  der  er  interesserede  i 
nordiske samarbejdsprojekter. 

I  indledningsfasen  etableres  et  samarbejde 
mellem  hovedstæder  eller  større  byer  i  de 
otte nordiske lande og selvstyreområder. Der 
oprettes en webportal for nordisk klimaunder-
visning fungerende fra starten af 2009. Her 
kan  nordiske  skoleklasser  tilmelde  sig  som 
”klimaklasser”  og  klimaundervisningsmateri-
aler  og  programmer  for  koordinerede 

klimaundersøgelser  vil  være  tilgængelige. 
Herefter  vil  tilbuddet  blive  sendt  af  sted til 
Foreningen  NORDENs  lokalafdelinger  og 
foreningens  skolemedlemmer,  så  alle 
nordiske venskabsbyer kan indgå aftale om at 
etablere klimaklasser. 
En  webportal  planlægges,  så  den  kan 
fungere fra starten af 2009, med et udbud af 
undervisningsmateriale,  information  om 
klimaproblematik  samt  mulighed  for  at 
etablere  afgrænsede  ”kommunikationsrum” 
mellem  nordiske  venskabsklasser  der 
samarbejder  om  klimaprojekter. 
Undervisningsmateriale,  der  inddrager 
forskellige  aspekter  af  klimaspørgsmålet, 
udvikles  af  professionelle  undervisere  og 
skolebogsforfattere.  Nordisk  kultur,  levevis  i 
forhold  til  naturgrundlaget,  forbrug  af 
ressourcer, udledning af CO2, udnyttelsen af 
alternative energiformer og lokale og globale 
klimaproblemer vil være nogle af vinklerne på 
emnet.  Fokus  vil  være  på  nordiske 
naturforhold,  problemer  og 
løsningsmuligheder. Der skabes overblik over 
eksisterende  klimarelaterede  undervisnings-
materialer  (film,  bøger,  web-sider),  og  nye 
materialer  udvikles såsom debatoplæg,  spil, 
rollespil og vejledninger til lokale målinger af 
klima og andre natur- og miljøforhold. Flere 
nordiske sprog anvendes i materialerne for at 
træne læsning og forståelse.
Der lægges op til at belyse temaet klima fra 
mange  vinkler.  Samfundsfag,  nordisk  sprog 
og kultur, biologi og geografi er således blot 
nogle af de fag der kan indgå i tværfaglige 
projekter.  Netværket  af  kontaktpersoner  vil 
være  essentielle  i  forhold  til  at  sikre,  at 
relevante lokale klimaproblemer og løsninger 
får  en fremtrædende plads  i  undervisnings-
materialerne. 

Projektets  primære  resultat  er  den 
webbaserede  klimaundervisningsportal. 
Portalen vil  have blivende værdi,  også efter 
projektets  afslutning.  I  den  sidste  del  af 
projektperioden undersøges mulighederne for 
videreførelse  af  portalen  i  et  relevant  regi. 
Muligheden  for  at  integrere 
klimaundervisningsportalen  med  eventuelle 
nordiske  skoleportaler  overvejes  i  denne 
forbindelse,  og  det  fremtidige  ejerskab  til 
projektet skal afklares. 



Foreningen  NORDENS  udvalg  og 
netværk

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. 4 hvori 
der  står  „Landsstyrelsen  nedsætter  udvalg 
efter  behov“.  Udvalgene  kommer  med 
indstillinger til Landsstyrelsen, men har ingen 
selvstændig  beslutningskompetence.  I  2007 
havde  Landsstyrelsen  nedsat  et 
Organisationsudvalg,  et  Ungdomsudveks-
lingsudvalg,  et  Skolenetværk  og  en 
Sproggruppe. Organisationsudvalgets arbejde 
er  der  redegjort  for  under  punktet 
”Organisationsudvalget“.
Ungdomsudvalgets  arbejde er  der  redegjort 
for under punktet „Udvekslingsafdelingen“.
Skolenetværkets  arbejde  er  refereret  under 
punktet „Skolesamarbejdet“.
Sproggruppens arbejde er  der  redegjort  for 
under  „Sproggruppe”.  Alle  referater  fra 
udvalg  og  netværk  er  tilgængelige  på 
foreningens hjemmeside. 

Kredsene

2007 er  det  første  år,  hvor  foreningen  har 
kredse. Med den nye regionale struktur, hvor 
amterne  er  blevet  nedlagt,  vedtog 
repræsentantskabet  i  2006  at  beholde  de 
hidtidige  geografiske  områder,  som 
amtskredsene  udgjorde,  med  mindre 
justeringer, men nu kaldes de kredse.

Kredsene  er  bindeleddet  mellem  de  lokale 
afdelinger og landsforeningen. De skal være 
debatforum for  landsforeningens  aktiviteter, 
og  de  kredsvalgte  landsstyrelsesmedlemmer 
skal tage sager med fra lokalafdelingerne til 
landsstyrelsesmøderne  og  forklare  landsfor-
eningens beslutninger for de lokale tillidsfolk. 
Derudover  skal  de  lokale  aktiviteter  styrkes 
på kredsniveau, og kredsene har pligt til  at 
følge de lokale afdelinger i området og bakke 
op, hvis der er problemer.

Kredsene  har  fået  styrket  deres  økonomi 
væsentligt gennem de senere år. Skolearbejdet 
i  de  lokale  skolenetværk  var  et  væsentligt 
element i  styrkelsen af  kredsenes økonomi.  7 
kr. pr. medlem i kredsen tilfalder kredskassen 
fra landsforeningen.

Kredsene  bør  også være  det  sted,  hvor  man 
samler landsdelens krav til landsforeningen. Vi 
bør i fællesskab give kredsarbejdet et løft i det 
kommende år. Hvad med lokale hjemmesider, 
fælles  programmer,  pressemeddelelser,  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  fik  selvfølgelig  også 
indflydelse  på  Foreningen  NORDENs  tidligere 
amtskredsarbejde, men der var enighed om, at 
fastholde  de  geografisk  overskuelige  tidligere 
amtsgrænser.  Den  nye  regions-struktur  for 
Danmark  med  5  regioner  var  ikke 
funktionsduelig i vores forening.

Roskilde-kredsen blev dog nedlagt i 2007, idet 
de  ellers  aktive  lokalafdelinger  i  Roskilde-
kredsen  ikke  gennem  en  årrække  havde 
prioriteret kredsens arbejde. Lokalafdelingerne i 
Roskilde-kredsen blev bedt om at tage stilling 
til, hvilken af de tilstødende kredse, de ønskede 
at  indgå i.  På  Landsstyrelsens  møde den 24. 
oktober  2007  tog  man  så  endelig  stilling  til 
Roskilde-kredsens opløsning.

Det  har  ellers  været  dejligt  at  se,  at  mange 
kredse  i  det  forløbne  år  har  taget 
strukturreformens  konsekvenser  for 
foreningens arbejde op. Både når det drejer sig 
om  virkningen  for  kredsene,  men  også  i 
forbindelse  med  en  koordinering  af 
lokalafdelingernes  indsats  og  venskabsby-
samarbejdet har været oppe på kredsmøder og 
medvirket  til,  at  de negative konsekvenser  er 
minimeret. Lad os bruge den nye dynamik til at 
få kredsene til at virke aktivt efter vi har fået 
tilpasset vores struktur.



Lokalafdelingerne

Landsforeningen  støtter  aktiviteter  i  
lokalafdelingerne,  der  er  fornyende  og 
henvender sig til potentielt nye medlemmer.  
Organisationsudvalget  tilrettelægger  og 
gennemfører møderne.

Landsforeningen afholder et årligt møde for 
lokalafdelingernes formænd. Der afsættes et 
beløb  på  det  årlige  budget  til  formålet.  
(Virksomhedsplan 2006-2008).

Arbejdet  i  lokalafdelingerne  går  rigtig  godt. 
Det  daglige  arbejde,  som  lokalafdelingerne 
udfører rundt om i Danmark er utroligt vigtigt 
og  genererer  tusindvis  af  frivillige 
arbejdstimer  for  det  nordiske  samarbejde. 
Vigtigheden  af  det  frivillige  engagement  er 
kolossalt både for vores forening, men også 
for  selve  folkestyret.  Uden  den  aktive 
medleven,  uden  det  engagement,  som 
lokalafdelingerne udøver, og som vi heldigvis 
finder  i  alle  de nordiske lande,  ville  vi  ikke 
være et eksempel for andre. Så ville vi svigte 
vores  arv  og  stå  uden  reelle  bud  på  de 
største  udfordringer  for  verdenssamfundet 
lige  nu,  nemlig  at  få  et  sammenhængende 
demokrati  med  indbygget  respekt  og 
tolerance.  De  nordiske  lande  har  fortsat 
noget  særligt  at  byde  på  i  disse 
sammenhænge. Og det går heldigvis op for 
flere og flere og det gør det nemmere for os 
at sælge vores budskaber. Vi har en særlig 
folkestyretradition  i  Danmark  og  i  Norden, 
der  rækker  videre  end  de  demokratiske 
spilleregler,  som  man  også  følger  andre 
steder  i  verden.  I  de  nordiske  lande  er 
borgerne  i  højere  grad  medlevende  i 
folkestyret.  Der  er  et  helt  andet  aktivt 
engagement.  Det  giver  folkestyret  større 
legitimitet.  Samtidig  lægger  de  nordiske 
lande  større  vægt  på  pluralismen  og 
tolerancen. De  nordiske  værdier  er  utroligt 
velfunderede  i  de  nordiske  lande.  I 
folkeoplysningen  og  foreningerne  i  øvrigt 
lever  de  demokratiske  værdier.  Vi  har 
tusindvis  af  foreninger,  der  hver  især 
arbejder  med  deres  niche  af  folkestyret.
Det  er  med  til  at  stabilisere  samfundet 
omkring de grundlæggende værdier, og det 
væltes ikke omkuld af flygtige trends i tiden. 
Forudsætningen  er  dog,  at  vi  i 
foreningsarbejdet påtager os ansvaret, og at 

vi står sammen om det. Dels med at skabe 
de  rum,  hvor  meningsudvekslinger  og 
ideudvikling kan foregå. Dels ved at markere 
os som klare idepolitiske organisationer, der 
har  holdninger  og  forslag.  Det  nytter  ikke 
noget,  hvis  foreningerne  selv  begynder  at 
løbe  efter  modebølgerne.  Og  selv  om 
Foreningen  NORDENs  lokalafdelinger  er  én 
blandt  mange  lokalafdelinger,  som 
repræsenterer hver sit idepolitiske grundlag, 
så må vi kunne stå sammen om at bekæmpe 
tendenserne til at sige "mig først" hele tiden. 
Over for det skal vi sætte et fællesskab, hvor 
man har ret til at være forskellige. 
Mange taler om organisatoriske fornyelser for 
at trække unge mennesker til. Fornyelsen må 
i  stedet  ligge  på  det  indholdsmæssige 
område. I foreningerne må vi forholde os til 
nye problemstillinger og lægge nye vinkler på 
de  gamle  problemstillinger.  Vi  kan  alle 
sammen  blive  bedre  til  at  markere  skarpe 
standpunkter  ud  fra  vores  idepolitiske 
grundlag,  men  vi  skal  ikke  bare  have 
meninger;  vi  skal  også  slås  for  dem.  Lidt 
aktivisme  er  ikke  af  vejen.
Vi  skal  hver  dag  arbejde  på  at  gøre 
foreningen  lidt  mere  udadvendt.  I  dag  kan 
man konstatere,  at  vi  naturligvis  stadig har 
foredrag om "kriminalromaner  i  Norden"  og 
lysbilledforedrag  på  programmet,  men 
foreningens  lokalafdelinger  er  også  aktive  i 
forhold  til  offentligheden  og  de  politiske 
beslutninger,  og  som  eksempel  herpå  kan 
nævnes  arbejdet  med  de  nordiske 
venskabsbyer.  Det  har  altid  været  en 
hjørnesten i Foreningen NORDENs arbejde at 
sikre,  at  kommunerne  har  nordiske 
venskabsbyer. Og samarbejdet skal ikke bare 
bestå  af  borgmesterudveksling  eller 
kommunaldirektørbesøg. 
Venskabsbysamarbejdet i Norden handler om 
folkelighed. Vi kæmper for, at der er tale om 
reel  udveksling  mellem  borgerne  i 
venskabskommunerne:  sportsklubber, 
teatergrupper, aftenskoler osv. Det er vores 
erklærede målsætning, at  ethvert  barn,  der 
går  ud  af  folkeskolen,  skal  have  været  på 
udvekslingsbesøg  i  et  andet  nordisk  land 
mindst  én  gang.  I  forbindelse  med 
kommunalreformen er venskabsbyerne nogle 
steder kommet i  farezonen. Er der brug for 
dem? Er der råd til dem? Skal vi ikke hellere 



have venskabsbyer  i  andre dele af  EU eller 
Latinamerika?  Her  er  rigtig  mange  af 
foreningens  lokalafdelinger  gået  på 
barrikaderne og har forsøgt at påvirke først 
sammenlægningsudvalgene  og  nu 
kommunalbestyrelserne.  Man  kan  virkelig 
mærke,  at  det  her  er  hjerteblod.
Det  har  været  rigtig  flot,  og  vi  kan  være 
stolte af indsatsen.
Ikke  mindst  troen  på,  at  det  nordiske 
samarbejde også i fremtiden spiller en vigtig 
rolle,  giver  nye  kræfter  i  arbejdet. 
Aktivitetsfonden  til  det  lokale  arbejde  har 
også  haft  sin  positive  virkning.  Med 
kontingentforhøjelsen fra og med 2007 vil der 
nu tilgå lokalafdelingerne langt flere penge til 
det  lokale  arbejde,  dels  i  form  af  større 
udbetaling fra kontingentsiden og dels i form 
af  en  væsentlig  reduktion  i  udgifterne  til 
porto  mm.,  som  tidligere  blev  betalt  til 
landsforeningen.  Det  er  glædeligt,  at  det 
lokale  arbejde  på  den  måde  får  bedre 
økonomiske vilkår.
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, 
vedtægter, årsberetninger mm. Og tillidsfolk 
kan  også  tjekke  sin  egen  lokalafdelings 
medlemskartotek 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 
2007.

SKOLESAMARBEJDET

Vision 1: Skoler og uddannelsesinstitutioner

Foreningen NORDEN vil være kendt på alle skoler og uddannelsesinstitutioner for at medvirke til, 
at børn og unge arbejder med nordiske forhold, kultur og historie samt skandinaviske sprog.

Strategier:
• Søge indflydelse på læseplaners udformning i folkeskolen og ungdomsuddannelserne
• Påvirke udgivelser af undervisningsmaterialer om nordiske forhold til brug i folkeskole og 

ungdomsuddannelser
• Selv producere pædagogisk materiale
• Udbygge kontakt til øvrige uddannelsesinstitutioner, herunder efterskoler og højskoler



Vision 2: Skoleudvekslinger
Foreningen  NORDEN  vil  være  bedst  kvalificeret  til  at  administrere  Nordplusordningen  for 
skoleelever.  Det  er  vigtigt  for  Foreningen  NORDEN,  at  børn  og  unge  bliver  kendte  med  de 
muligheder, der er i de nordiske lande for at uddanne sig, arbejde og skaffe gode oplevelser.

Strategier:
• Der arbejdes for at administration af Nordplusprogrammet placeres i Foreningen NORDENs 

regi
• Der arbejdes for at sikre, at danske skoleklasser får nordiske venskabsklasser 
• Der arbejdes for at sikre en nordisk gæstelærerordning

Landsforeningen sikrer, at der er etableret et  
skolenetværk,  der  koordineres  af  en 
repræsentant  valgt  af  landsstyrelsen.  
Skolenetværket  sikrer  udsendelse  af 
skolenyhedsbreve.(Virksomhedsplan  2006  – 
2008).

Foreningen  NORDENs  nuværende 
skolearbejde 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 
skolearbejdet 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 
undervisningsområdet 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 
færdighedsområderne  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. 

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 
skolekonsulenterne, 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 
støttemuligheder, 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 
klasserejserne,  kommer  i  alle  de  nordiske 
lande  og  selvstændige  områder  fra 
undervisningsministerierne. 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 
skolearbejde er ansat en skolekonsulent, hvis 
arbejdsområder er:

• Redaktion  og  udgivelse  af  et 
Skolenyhedsbrev  til  foreningens 
skolemedlemmer.

• Omfattende  telefonisk  rådgivning  og 
vejledning  af  skolemedlemmer  og 
andre lærere.   

• Etablering  af  brevveksling  mellem 
nordiske skoleklasser.

• Administration  af  udvekslingsrejse-
midlerne fra Undervisningsministeriet, 
herunder  de særlige  Færø-midler  og 
tilskudsmidler  til  islandske  højskole-
elever.

• Information  om  øvrige  støttemulig-
heder,  behandling  af  ansøgninger, 
uddeling  af  midler  og  indkaldelse  af 
rapporter. 

• Tæt samarbejde og koordination med 
NORDEN-foreningernes  skolekonsu-
lenter  i  Norge,  Sverige,  Island  og 
Finland.

• Udlån  af  undervisningsmaterialer  til 
skolemedlemmer.

• Tilrettelæggelse/afholdelse  af  kurser/ 
møder for lærere.

• Tilrettelæggelse/afholdelse  af  fælles-
nordiske  og  bilaterale  kurser  i 
samarbejde med nordiske kollegaer.

• Tilrettelæggelse  og  afholdelse  af 
bilaterale arrangementer med voksen-
undervisningens ledere og lærere.

• Tilrettelæggelse af den danske del af 
Morgengry/Skumringstidarrangemen-
ter  på  tilmeldte  skoler/skolebiblio-
teker/folkebiblioteker  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 skoleanliggender m.m.

Skolenetværkets virksomhed

Foreningens landsdækkende skolenetværk har 
eksisteret i sin nuværende  form  siden  1998. 
Der  er  en  repræsentant  fra   hver  kreds. 
Formand er Bendt Thuesen. Normalt afholdes 
to årlige  møder,  men i  2007 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 
foreningens 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 
skolebogsforlag  og  faglige 
organisationer  om  udgivelse  af 
materialer  i  henhold  til  gældende 
bestemmelser  om  nordisk  indhold  i 
undervisningen.

• Styrket  indsats  med  at  markedsføre 
foreningen og dens skolearbejde.

• Opfordring  til  Centre  for 
Undervisningsmidler  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 
foreningens  skolenetværksarbejde, 
centralt og lokalt.

• Kredsenes anvendelse af foreningens 
midler afsat til skoleformål.

• Netværksmedlemmernes  aktive 
medvirken  til  at  få  flere 
venskabsklasser.

• Den  skandinaviske  triangel,  et 
erhvervsrelateret  samarbejde  mellem 
Region Nordjylland og svenske len og 
norske fylker, som tænkes udvidet på 
kultur- og skoleområdet.

• Det  københavnske  skolenetværks-
medlems  initiativ  om  pjece 
omhandlende 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, alle 
med  temaet  humor.  I  2007  blev 

Norden  i  Bio  pakken  tilbudt 
skolemedlemmerne  til  favør-pris. 
Materialet  består  af  fem  nordiske 
kortfilm: Hjemmekamp (Norge, 2004), 
Perkele  (Finland,  2004),  Natan 
(Sverige, 2003), Móðan (Island, 2004)

De nordiske sprog er det centrale i projektet, 
og temaet i alle filmene er HUMOR. Temaet 
lægger  op  til  diskussioner  om  ligheder  og 
forskelle i humor i de nordiske lande. Der er 
en film fra hvert at de nordiske lande og der 
er  udarbejdet  et  omfattende  undervisnings-
materiale til filmene.

I 2007 udkom Norden i Bio materialet for 2. 
gang.  Denne  gang  med  temaet:  Opvækst. 
Filmene  i  denne  pakke  er:  Forældremøde 
(Sverige  2003),  Sirkka  (Finland  2001),  Lille 
mand  (Danmark  2006),  Dansekonkurrencen 
(Island 2004) og Houdinis hund (Norge 2003) 

Det  landsdækkende  skolenetværk 
bestod  ved  udgangen  af  år  2007  af 
følgende:

Bendt Thuesen, Ballerup (Formand)
(- indtil repræsentantskabsmødet)
Knud Engholm, Bornholm

Grethe Olsen, Frederiksborg
Gun Løvschal, Fyn
Kristina Aaltonen, Hovedstaden
Ingrid Martlev, Københavns Omegn
Bo Knudsen, Nordjylland
Carl-Johan Grabe, Ribe 
Merete Riber, MidtVest 
Folke Hansen med Bent Jensen som
suppleant, Storstrøm
Ann Møller Gram, Sønderjylland
Bent Ole Nielsen, Vejle
Anni Bøge Jørgensen, Vestsjælland
Vibeke Olesen, Viborg 
Peter Schmidt, Århus.

Der  er  fortsat  lokale  skolenetværk  i  nogle 
kredse,  som  afholder  et  par  årlige  møder. 
Disse  lokale  netværk  er  organiserede  på 
forskellig vis efter kredsens egen beslutning. 
Efterhånden  er  modellen  den,  at  hver 
lokalafdeling udpeger et medlem til det lokale 
kredsbaserede  netværk,  som  af  sin  midte 
vælger en formand, som herefter er kredsens 
repræsentant  i  det  landsdækkende 



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, 
anmeldelse af bøger til nordisk undervisning, 
tilbud  om at  få  en  nordisk  venskabsklasse, 
tilbud  om  deltagelse  i  og  rapportering  fra 
fællesnordiske  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  materialerne  og  materialet  blev  tilbudt 
skolerne. Nyhedsbrevene er  tilgængelige på 
nettet for medlemmer.

Omfattende  pædagogisk  rådgivning  i  en 
folkeoplysende  eller  undervisningsmæssig 
nordisk sammenhæng.

Der  blev  i  beretningsperioden  afholdt  2 
fællesnordiske skolekonsulentmøde. 

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  skolernes  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. 
Skolerne  informeres  om 
ansøgningsproceduren hos CIRIUS.

FNF

På dansk initiativ blev skolearbejdet grundigt 
drøftet  i  FNF-regi.  Udgangspunktet  var,  at 
der  er  et  stort  uudnyttet  potentiale  ved  at 
gennemføre  dele  af  skolearbejdet  på 

fællesnordisk  plan.  Fra  dansk  side  blev 
følgende punkter fremhævet:

 Fælles skolehjemmeside med 
lærervejledninger og elevmaterialer a 
la Norden i Bio

 Nordisk rejselærerordning 
(gæstelærere)

 Norden i Bios fremtid i 
skolesammenhæng

 Nordisk Gæstebud til skolerne, 23. 
marts bliver nordisk mad-dag. 

 Morgengry på skolerne
 Historiebogsgranskning 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/kurser om 
relevante temaer f.eks. mobning

Islandske unge på danske 
folkehøjskoler

I  mere  end  ti  år  har  Foreningen  NORDEN 
administreret  en  bevilling  på 50.000 kr.  fra 
undervisningsministeriet  til  uddeling  blandt 
unge islændinge, som deltager i kursus på de 
frie  kostskoler,  fortrinsvis  folkehøjskolerne. 
Foreningen  kan  anvende  15  %  til 
administration, 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 
længerevarende  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 
Ministerråds  nye  Nord-plus  ordning  har 
efterhånden  fundet  en  acceptabel  form, 



således at Foreningen NORDEN i Island og en 
idrætsorganisation sammesteds får andele af 
mobilitetsmidlerne  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  2007  modtog  foreningen  mere  end  70 
tilskudsberettigede ansøgninger.

BIBLIOTEKSSAMARBEJDET

Vision 4: Kulturinstitutioner – biblioteker – teatre – biografer musikhuse - kulturhuse
Foreningen NORDEN vil være inspirator for kulturinstitutioner med henblik på at sikre, at nordiske 
aktiviteter får en plads i kulturelle institutioners programmer med den hensigt, at så mange som 
muligt får oplevelser i mødet med nordisk kultur.

Strategier:
• Der etableres kontakter til kulturinstitutioner for at fremme nordiske aktiviteter
• Aktiviteter i Norden i Fokus/Det regionale informationskontor i Flensborg søges formidlet til 

interesserede lokalafdelinger i det omfang det er økonomisk og praktisk realistisk

Landsforeningen  sikrer,  at  der  samarbejdes 
med  folke-  og  skolebiblioteker.  Specielt  
sikres, at der formidles viden og eventuelle  
materialer  i  forbindelse  med  aktiviteterne 
”Skumringstid”  og  ”Morgengry”.  
Landsforeningen  sikrer,  at  der  udsendes 
nyhedsbreve  til  biblioteksmedlemmerne. 
(Virksomhedsplan 2006 – 2008).

Den 12.  –  16.  november  2007  blev  Skum-
ringstid  traditionen tro afholdt.  Temaet var: 
Kvinden  i  NORDEN.  Årets  tekst  til 
Skumringstid  blev  hentet  fra  Kristin 
Lavrandsdatter  af  Sigrid  Undset.  Til 
Morgengry  var  teksterne  (forfatter  Astrid 
Lindgren) fra Pippi Langstrømpe og for de lidt 
ældre børn Ronja Røverdatter.  På bibliote-
ker,  i  skoler  var  både  program  og 
engagement som vanligt meget varierende. I 
2007 blev der sat dansk rekord i deltagende 
biblioteker og skoler i alt 457. 

Deltagere

De danske deltagende institutioner  år  2007 
var  fordelt  således:  Hovedbiblioteker:  82, 
Filialer: 47, Skolebiblioteker: 260 Skoler: 47, 
Nordenforeninger: 14 Andre: 7. 

For  8.  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  et  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 
2006, 2007-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. 

VENSKABSBYSAMARBEJDET

Vision 3: Venskabsbysamarbejde
Foreningen  NORDEN  vil  sikre  at  venskabsbysamarbejdet  fastholdes,  udvikles  og  justeres  i 
samklang med ændringerne på det  kommunale  landkort,  med den hensigt  at  så mange som 
muligt får personlige oplevelser i mødet med mennesker fra andre nordiske lande.

Strategier:
• I de kommende år vil der ske en justering af venskabsbyområdet i takt med at de nye 

kommuner  bliver  etableret.  Der  stræbes  efter  at  fastholde  de  levedygtige 
venskabsbyforbindelser

Der arbejdes med at videreudvikle indholdet i venskabsbysamarbejdet

Landsforeningen vil  fortsætte og udvikle sit  
samarbejde  med  Kommunernes  Lands-
forening i bestræbelserne om at konsolidere  
det  levedygtige  venskabsbysamarbejde. 
(Virksomhedsplan 2006 – 2008).

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. 

Foreningen har  i  2007 været repræsenteret 
ved  2  venskabsbyseminarer  og  et 
venskabsbykursus  arrangeret  af  Kommuner-
nes Landsforening.

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. 

Den  nye  regionsstruktur  med  ny  og  større 
kommuner  har  haft  stor  indflydelse  på 
venskabsbysamarbejdet.  Heldigvis  har  de 
fleste af de nye kommuner i samarbejde med 
den  lokale  afdeling  af  Foreningen  NORDEN 
fundet en løsning, så de har taget den bedste 

kommune fra hvert nordisk land og gjort til 
den nye kommunes venskabsbyer. 
Der også er en kommunalreform i gang i de 
øvrige  nordiske  lande,  så  deres  kommuner 
sikkert  bliver  sammenlagt.  Derfor  er  vi  lidt 
tilbageholdene med at  vende helt  rundt  på 
det  nordiske venskabsbysamarbejde:  det  vil 
være en fordel først at finde ud af, hvad der 
sker i de andre nordiske lande i løbet af de 
kommende  par  år,  inden  vi  vender  hele 
bøtten for så at skulle vende den igen.

Vi  har  arbejdet  på  at  overbevise  de  nye 
kommuner  om vigtigheden  af  det  nordiske 
venskabsbysamarbejde og sikre, at der bliver 
afsat  de  fornødne  ressourcer  til  dette 
arbejde.
 
Vi  er  ikke  bange  for  at  få  luget  ud  i  de 
forbindelser,  der  ikke  har  den  nødvendige 
folkelige forankring og så koncentrere os om 
de forbindelser, der fungerer. 
 
Vi kommer også 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 ligefor. 
 
Det er ikke nok blot at bevare, vi skal som 
forening også vise villighed til forandring og 
udvikling.  Heldigvis  sker  det  også  mange 
steder.  Når  Foreningen  NORDEN  kommer 
med  ideerne,  så  kan  vi  se,  at  de  nye 
kommuner ofte tager imod vor håndsrækning 



og  afsætter  de  nødvendige  ressourcer  på 
dette for vor forening så vigtige arbejdsfelt. 
Foreningen  NORDENs  forretningsudvalg 
besluttede på sit møde i februar, at der blev 
sendt et hyrdebrev ud til kredsformændene. 
Vi  bad  om  tilbagemelding,  hvis  der  var 
konkrete  problemer  i  kredsene  på 
venskabsbyområdet.  På  den måde  fik  vi  et 
overblik  over  situationen,  og  det  var 
glædeligt  at  kunne konstatere,  at  der  langt 
de  fleste  steder  er  taget  de  fornødne 
initiativer, og at sagen udvikler sig i en positiv 
retning.

Venskabsbysamarbejdet  er  så  utrolig  vigtigt 
for  os,  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. 

Den  brede  danske  befolkning  ønsker  et 
folkeligt nordisk samarbejde, så derfor er det 
også en gevinst for kommunerne af komme 
med  positive  budskaber  om  nordisk 
samarbejde lokalt.

Ideen  med  lokalt  forankret  kontaktskaben 
over de nordiske landegrænser blev fostret i 
1920erne,  og  den  første  venskabsby-
forbindelse blev etableret mellem Thisted og 
Uddevalla  i  Sverige  i  1939.  Efter  2. 
verdenskrig  blev  ideen  videreudviklet,  og  i 
løbet af ganske få år opstod en lang række 
venskabsbyforbindelser mellem kommunerne 
i  Norden  under  parolen  kendskab  giver 
venskab. I dag indgår næsten 1000 nordiske 
kommuner  i  en  nordisk  venskabsbykæde. 
Venskabsbyideen er opstået i nordisk regi, og 
i Norden er den mest udbredt. 

Det  brede  folkelige  arbejde,  der  foregår  i 
Norden, adskiller det nordiske samarbejde fra 
andet  internationalt  samarbejde.  I  den 
forbindelse  spiller  de  nordiske 
venskabsbykæder en helt central rolle. Intet 
andet  sted  i  verden  foregår  så  mange 
forskelligartede  kontakter  på  så  mange 
planer  over  landegrænserne,  som  det  er 
tilfældet imellem de nordiske lande. 

I de senere år er kommuner uden for Norden 
også  blevet  inddraget  i  venskabsby-
samarbejdet,  men både form og indhold er 

forskelligt fra det nordiske samarbejde. Disse 
venskabsbyforbindelser  er  mere  sporadiske, 
og  indgår  ikke  i  de  nordiske  venskabsby-
kæder, ligesom disse venskabsbyforbindelser 
ikke har  nogen folkelig  forankring.  Dog har 
Foreningen  NORDEN  opfordret  til  en 
udvidelse  af  de  nordiske  venskabsbykæder 
med kommuner i Estland, Letland og Litauen 
i det håb, at kommunerne fra disse lande kan 
supplere  de  nordiske  venskabsbykæder  og 
med  opfordringen  til,  at  den  folkelige 
deltagelse  bliver  et  vigtigt  element,  når 
kommuner  fra  disse  lande  kommer  til  at 
indgå i venskabsbykæderne. Dermed hjælper 
vi også de baltiske lande til en højere grad af 
forståelse for et folkeligt baseret demokrati.  

Det  nordiske  venskabsbysamarbejde  er  en 
hovedhjørnesten  i  det  folkelige  nordiske 
samarbejde  og  en  central  del  i  Foreningen 
NORDENs virksomhed, ikke mindst i de 140 
lokalafdelinger i Danmark. 

Venskabsbysamarbejdet giver enkeltpersoner 
og foreninger samt de kommunale politikere 
og embedsmænd mulighed for at møde det 
nordiske  samarbejde  i  praksis,  og  giver 
mulighed for at skabe en personlig og faglig 
kontakt  over  landegrænserne  uden  større 
besvær og uden større omkostninger. 

En  grundlæggende  forudsætning  for  det 
nordiske  venskabsbysamarbejde  er  den 
folkelige  deltagelse.  Venskabsbysamarbejdet 
udøves  af  kommunerne  og  Foreningen 
NORDENs lokalafdelinger, og inddrager gerne 
andre  lokale  organisationer  og  foreninger  i 
arbejdet.  Det  giver  en  naturlig  og 
ubureaukratisk  platform  for  dialog  med 
udveksling af ideer og udvikling af et folkeligt 
engagement  og  dermed  genererer  det 
frivillige  resurser  -  ofte  af  et  ganske 
betydeligt omfang. 

Alle  de  nordiske  lande  er  præget  af  et 
veludviklet foreningsliv, som udgør et vigtigt 
fundament  for  vort  folkeligt  baserede 
demokrati.  Ingen  andre  steder  er 
foreningslivet  så  udbredt,  og  ingen  andre 
steder medvirker det i så høj grad til at sikre 
den daglige kommunikation mellem borgerne 
og deres valgte politiske repræsentanter og 
administrationer både lokalt, regionalt og på 
landsplan.  For  langt  hovedparten  af 
foreningerne udgør det nordiske samarbejde 



den  højest  prioriterede  internationale 
kontakt, som via venskabsbysamarbejdet får 
en  aktiv  deltagelse  af  brede  dele  af 
foreningslivet.  

Også når det drejer sig om løsningen af de 
samfundsmæssige  opgaver,  er  det  værd  at 
lægge mærke til, at disse opgaver på en lang 
række områder løses på samme måde i hele 
Norden,  og  derfor  er  det  nordiske 
venskabsbysamarbejde  særligt  givende. 
Inden  for  såvel  det  lokale  demokrati-  og 
forvaltningsområde som inden for de sociale, 
uddannelsesmæssige,  tekniske  og  kulturelle 
områder  er  der  et  stort  sammenfald  af 
interesser  i  Norden,  idet  disse  områder  er 
præget  af  en  i  høj  grad  ensartet 
samfundstænkning.  Derfor  vil  idéudveksling 
inden for specielt disse områder i en nordisk 
sammenhæng  være  et  godt  supplement  til 
den nationale idéudveksling, der finder sted. 

Samtidig  giver  det  nordiske  venskabsby-
samarbejde en helt unik mulighed for folkelig 
deltagelse  i  arbejdet,  da  det  officielle 
nordiske  samarbejde  både  før  og  efter 
oprettelsen af Nordisk Råd (oprettet i 1952) 
og Nordisk Ministerråd (oprettet i 1972) har 
medført  en  høj  grad  af  eliminering  af 
restriktioner  for  folkelig  mobilitet  landene 
imellem  med  den  nordiske  pasunion,  det 
fælles arbejdsmarked, socialkonventionen og 
det fælles uddannelsesmarked. Endvidere er 
de  kulturelle,  sproglige  og  geografiske 
barrierer  meget  mere  overkommelige  for 
folkelig  deltagelse,  end  tilfældet  er  i  andet 
internationalt  samarbejde.  I  den forbindelse 
er det også værd at nævne, at de nordiske 
lande  er  præget  af  de  samme  folkelige 
organisationer  med  samme  indhold  og  en 
opbygning med vægt på de lokale afdelinger 
og  netværk.  Dette  giver  en  naturlig 
forudsætning  for  kontaktskaben  over  de 
nordiske  grænser  med  ligesindede  og  folk 
med  fælles  interesser  gennem 
venskabsbysystemet. I alle de nordiske lande 
har  foreningslivet  en  central  rolle  i  det 
kommunale fritids- og kulturliv. Det er vigtigt, 
at der i det nordiske venskabsbysamarbejde 
hele  tiden  er  deltagelse  fra  såvel  den 
kommunale som de folkelige organisationers 
side. Som optakt til  og ved gennemførelsen 
af  venskabsbyaktiviteter  bør  der  være  en 

dialog mellem kommunen på den ene side og 
Foreningen NORDEN på den anden.

Foreningen NORDEN har  en særlig  rolle  og 
forpligtelse  i  det  nordiske  venskabsby-
samarbejde,  som  Foreningen  NORDEN  har 
skabt.  I  det  folkelige  samarbejde  ligger  et 
potentiale,  som  det  professionelle 
kommunale  system ellers  har  svært  ved at 
fange op:

• Det  nordiske  venskabsbysamarbejde 
udgør et centralt element i den lokale 
nordiske folkelige forankring. 

• Det  nordiske  venskabsbysamarbejde 
bør  etableres  og  gennemføres  i  et 
positivt  samarbejde  mellem 
kommunerne  og  Foreningen 
NORDENs  lokalafdelinger,  hvor 
kommunerne  bl.a.  bidrager  med 
økonomiske resurser og foreningerne 
med frivilligt engagement. 

• Det nordiske venskabsbysamarbejdes 
arrangementer  bør  -  ud  over 
parternes  egne  aktiviteter  -  altid 
indeholde  fællesmøder  med  henblik 
på  den  overordnede  planlægning  af 
fremtidige  aktiviteter  og  gensidig 
information. 

• Det nordiske venskabsbysamarbejdes 
udvidelse med nye partnere i Norden 
og Nordens nærområder bør altid ske 
i  gensidig  forståelse  mellem 
kommunen  og  Foreningen  NORDEN 
og  i  forståelse  med  de  øvrige 
kommuner i venskabsbykæden. 

Det  nordiske  venskabsbysamarbejde 
etableres mellem ligestillede parter, hvilket er 
grundlaget for dets form og indhold. Derved 
adskiller det nordiske venskabsbysamarbejde 
sig fra anden venskabsbyvirksomhed

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.  En  liste  over  de  eksisterende 
nordiske  venskabsbyer  sammen  med  tekst 

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

DET NORDISKE GÆSTEBUD

Landsforeningen  sikrer  formidling  af  
materialer  til  lokalafdelingerne  i  forbindelse  
med  aktiviteten  ”Nordisk  Gæstebud”.  
(Virksomhedsplan 2006 – 2008).

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.

LANDSLOTTERI

Årets  landslotteri  fandt  sted  i  perioden  1. 
marts  til  30.  april  2007.  Landslotteriet  blev 
gennemført på skrabelodder som foregående 
år.  I  2007  blev  der  solgt  40.240  lodsedler 
mod 47.199 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  2007  gik  der  bl.a.  en 
familierejse  til  Grønland,  Husqvarna  komfur 
samt en lang række øvrige præmier.

INFORMATIONSARBEJDET

Landsforeningen  sikrer  ved  Informations-
nævnet, at ”NORDEN Nu” udkommer med 4 
numre årligt samt at informationen styrkes i  
forhold  til  andre  medier.(Virksomhedsplan 
2006 – 2008).

Beretning
Magasinet  NORDEN  Nu  udkom  i  januar, 
marts, juni og oktober.

Januar-udgaven var den første i det nye A-4 
format,  teknisk  muliggjort  ved  skiftet  i 
oktober  2006  fra  Politikens  rotationstryk  i 
Erritsø  til  ark-offset  med  med 
papirrullefødning  i  KLS  Grafisk  Hus  A/S  i 
Hvidovre.
Derved opnåede vi i en afbalanceret økonomi 
et meget bedre tryk og på bedre papir.
Januar-udgaven indeholdt rejsekataloget som 
et 20 siders indstik, og oktober-udgaven var 
forsynet med det årlige indstik (32 sider) med 
lokalafdelingernes aktivitets-programmer.

I  alle  fire  udgaver  har  vi  gennemført  et 
forsæt  om  at  bringe  mindst  en  artikel  på 
svensk eller norsk, forsynet med en mindre 
ordliste.

2007-udgaverne var alle lay-out’et af Tanya 
Kolovanova Jensen.



Lidt statistik for 2007

NORDEN Nu’s  udgaver  udkom i  beretnings-
året med i alt 144 sider:

Januar 20 sider + rejse-indstik 20 sider
Marts 28 sider
Juni 24 sider
Oktober 20 sider + program-indstik 32 sider.

Artikeltyper for 2007-udgaverne (alfabetisk):

Aktualitetsartikler 16 
Aktuelle nordiske forhold 15
Andre artikler   3
Artikler om nordiske lande   5
Bøger mv   4
Foreningsnyt  18
Historiske artikler   2
Kulturartikler   9
Læser-indlæg   2
Rejseartikler   2
Sprogforhold   2

UNGDOMSUDVEKSLINGS-
UDVALGET 

Landsforeningen  arbejder  for  at  sikre 
NORDJOBB  -  programmet  på  et  højt  
kvalitativt  og  kvantitativt  niveau. 
(Virksomhedsplan 2006 – 2008).

Ungdomsudvekslingsudvalget  bestod  af 
følgende medlemmer pr. 1. januar 2007:

Dorit Myltoft, formand
Karen Havelund Andersen
Frantz Hagen Hagensen
Karin A. Jensen
Erik Rasmussen, forretningsudvalget
Brian Pape Mortensen, FNU

Nordjobb

2007  har  været  et  rimeligt  godt  år  for 
Nordjobb  i  Danmark.  Der  har  været  en 
fremgang i antallet af Nordjobbere – fra 101 i 
2005  til  125  i  2007.  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,  men  antallet  af  deltagere  i  de 
tilbudte  aktiviteter  har  været  svingende. 
Formidlingen  af  boliger  har  fungeret 

udmærket. De problemer der forekom i 2006 
blev således undgået.

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  fungere  også  som 
fritidsledere.  Samarbejdet  på  Nordjobb-
kontoret i København fungerer generelt fint, 
men  det  kan  være  lidt  problematisk,  at 
medarbejdere  skiftes  ud  hver  4.  måned..  I 
juli måned blev Alma Sigudardottir (tidligere 
Nordjobb-medarbejder  i  Island)  ansat  som 
timelønnet  projektmedarbejder.  Hun 
arbejdede  primært  med  boligformidling  og 
jobmatchning. Samarbejdet med det nordiske 
sekretariat i Malmø har været godt, og vi har 
fået god støtte derfra.

Allerede i efteråret 2006 blev årets Nordjobb-
virksomheder  kontaktet  med  henblik  på 
deltagelse  igen  i  2007.  Kontakten  blev 
gentaget  i  jan./feb./marts 2007. 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. Desværre kunne FNU ikke 
skaffe  personer  der  kunne  påtage  sig 
opgaven med fritidsprogrammet.  Lister over 
potentielle  arbejdsgivere  udarbejdes  af 
projektlederen  og  militærnægterne  så  en 
målrettet indsat kan gøres overfor nye 

virksomheder.  Fra  ca.  1.  april  følges  på 
Arbejdsformidlingens  hjemmesider  (Jobnet) 

udbudet af Hotjob – job, der er specielt rettet 
mod Nordjobbs målgruppe. 

Arbejdspladser

Anskaffelsen  af  Nordjobb-arbejdspladser  er 
foregået på følgende måde (rækkefølgen er 
udtryk for prioriteringen):

1. Kontakt  til  tidligere  arbejdsgivere 
2004, 2003 og 2002.

2. Løbende opfølgning på denne kontakt
3. 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)

4. Følge  udbuddet  af  job  på 
arbejdsformidlings  hjemmeside  – 
specielt Hot Jobs.

5. Kontakt til lokalafdelinger, som kunne 
tænkes at hjælpe med at skaffe job.

6. Kontakte  virksomheder  der 
annoncerer  efter  ferieafløsere  i 
dagspressen. 

Generelt har det været svært at skaffe nye 
arbejdsgivere også i år. Mange virksomheder 

ansætter  slet  ikke  ferieafløsere,  men  giver 
disse job til unge der i forvejen er ansat som 
weekend-afløsere.  Dette  gælder  særligt 
indenfor  dagligvarebutikker  og  cafeer. 
Metoden  var  god  og  den  resulterede  i  at 
målsætningen blev nået.

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. 

Arbejdsgivere i Danmark

Arbejdsgivere i Danmark Antal Nordjobbere 2007 Antal Nordjobbere 2006

23 125 101

Der  er  tale  om  en  relativ  stor  fremgang  i 
forhold  til  2006.  Årsagen til  fremgangen er 
dels,  at  arbejdsmarkedet  er  blevet  mere 
gunstigt  samt  at  ”gamle”  arbejdsgivere 
(Skagen)  har  vist  interesse  igen.  Desværre 
har  den  geografiske  spredning  af 

Nordjobberne ikke været som ønsket. Det er 
et  mål  for  Nordjobb  i  Danmark,  at  sprede 
Nordjobberne  yderligere.  Det  var  dog 
glædeligt  at  der  var  Nordjobbere  i  både 
Ålborg, Odense og Skagen. 
De fleste job har en længde på 4 - 8 uger.

Antal Nordjobbere fordelt på  nationalitet og køn

Danmark Finland Grønland Norge Sverige Færøerne Åland Island Sum
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Det  er  beklageligt,  at  der  har  været  så  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  er  især 
kommet betydeligt flere svenske Nordjobbere 
end der har været tidligere.                 

Modtagelse af Nordjobbere

Mange  Nordjobbere  er  blevet  mødt  i 
lufthavnen eller  på  banegården.  I  de fleste 
tilfælde har det fungeret godt, men i enkelte 
tilfælde  har  vi  ikke  opfyldt  Nordjobbernes 

forventninger.  Nordjobbere  der  ikke  blev 
mødt fik tilsendt udførlig anvisning på hvad 
vedkommende  skulle  gøre  for  at  finde 
bolig/arbejdsplads.

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-cupen (fodbold) 
har også været populær. Sct. Hans aften på 
Bakken (rutchebanen)  var  igen  en  populær 
aktivitet,  den  havde  ca.  40  deltagere! Der 
blev også arrangeret bowling m.m. I Odense 

var der velkomstmiddag og lokalafdelingen af 
Foreningen NORDEN arrangerede Sct.  Hans 
fest  og  en  vellykket  tur  til  Klatrehuset  i 
Odense. I Skagen var der velkostmøde med 
spisning på en af  fiskefabrikkerne og en af 
Nordjobberne  var  ”fritidsleder”.  Fredrik 
Jakobsen  arrangerede  aktiviteter  i  en 
weekend.

Bolig

Nordjobberne har  boet  hos  private  udlejere 
(værelser/lejligheder)  eller  på  kollegie-
værelser (Håndværkerskolehjemmet). Mange 
Nordjobbere  har  været  glade  for  at  bo 
samlet, og det fungerede fint i 2007. 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  Foreningen 
NORDENS Ungdom og Foreningen NORDENs 

lokalafdelinger.  Arbejdsformidlingens 
hjemmeside  (Jobnet)  har  henvist  til 
www.nordjobb.net.  Der har to gange været 
udsendt  pressemeddelelser,  som  ikke 
resulterede i omtale i medierne. 

Nordjobb fik fin omtale i DR1-programmet Kontant i april måned 2007!

Slutord og refleksioner

Generelt har 2007 været et godt Nordjobb-år 
i  Danmark.  Fremgang  i  antal  danske 
ansøgere og danskere der fik job. Vi har haft 
flere  Nordjobbere –  en  øgning  på lidt  over 
20% -  og  der  har  generelt  ikke  været  så 
mange problemer (boliger) som i 2006. Der 
har  i  perioder  manglet  ekstra 

personaleressourcer  specielt  i  forhold  til  at 
tilbyde et optimalt fritids- og kulturprogram. 
Dette  skulle  blive  bedre  i  2008  da  der 
ansættes en ekstra medarbejder på deltid.

Det  er  positivt  at  der  også  har  været  en 
fremgang i  antallet  af  danske  Nordjobbere, 

http://www.nordjobb.net/


men  der  er  fortsat  en  for  stor  ubalance  i 
antallet  af  Nordjobbere,  der  kommer  til 
Danmark og det antal danske unger der får 
Nordjobb  i  de  øvrige  nordiske  lande. 
Foreningen NORDEN i Danmark forventer at 
der  fortsat  gøres  en  indsats  for  at  flere 
danske unge får et Nordjobb og at der i det 
hele  taget  arbejdes  på  at  skabe  en  bedre 
balance blandt landene i projektet.
Den 16. januar 2008 skrev vi et brev til Claus 
Hjort Frederiksen og gav vore kommentarer i 
forbindelse  med  at  Regeringen  havde 
fremlagt  sin  handlingsplan  ”Danmark  –  et 
godt  sted  at  arbejde”,  som  et  led  i 
regeringens plan for at skaffe arbejdskraft til 
Danmark.  Vi  kom  med  forskellige 
overordnede  nordiske 
arbejdsmarkedssynspunkter,  men  gjorde  i 
brevet også opmærksom på selve ideen med 

Nordjobb er at få styrket et fleksibelt nordisk 
arbejdsmarked.  Der  er  ingen  tvivl  om,  at 
Nordjobb har været og fortsat er med til at 
give de unge en stor forståelse for og indsigt 
i  mulighederne  for  at  bevæge  sig  over 
landegrænserne,  og  i  den  forbindelse  ved 
selvsyn se, hvor enkelt det er at tage arbejde 
i  et  andet  nordisk  land.  Og  jo  flere,  vi 
gennem Nordjobb får til Danmark, des flere 
vil søge tilbage til det danske arbejdsmarked, 
som  de  via  Nordjobb  har  lært  at  kende. 
Derfor  tror  vi,  at  det  set  i  lyset  af 
handlingsplanen,  kan  være  et  bidrag  til  at 
fremme formålet med den ekstra gevinst, at 
det  er  mellem  lande,  hvor  forskellene  er 
minimale  og  forventningerne  fra  såvel 
arbejdstagere og arbejdsgiver er stort set de 
samme.  Vi  blev  glade  for  ministerens 
opbakning til vore synspunkter.

HALLO NORDEN

Hallo  Norden  Nordisk  Ministerråds 
informationstjeneste,  der  drives  af 
Foreningen NORDEN i de respektive nordiske 
lande.  Tjenestens  formål  er  at  hjælpe 
privatpersoner,  der  flytter  eller  pendler 
indenfor det nordiske område.

Der  er  både  tale  om  arbejdstagere, 
arbejdssøgende  samt  studerende  og 
pensionister.  Hallo  Norden  assisterer  her 
typisk ved at  orientere om gældende loven 
og regler  samt  ved at  henvise  til  relevante 
myndigheder. Hallo Norden vejleder desuden 
personer,  der  på forskellig  vis  har  brug for 
informationer  om  forhold  i  og  mellem  de 
nordiske  nationer  og  autonome  områder. 
Hallo  Nordens  har  også  til  opgave  at 
registrere  de  problemområder,  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  uhensigtsmæs-
sige grænsehindringer, rapporteres de til det 
grænsepolitiske  sekretariat  i  ministerrådet. 
Sekretariatet  udarbejder  efterfølgende  lister 
og  rapporter,  der  forelægges  relevante 

politiske  fora  med  henblik  på  at  finde 
praktiske realisable løsninger. 

I  det  daglige  arbejder  Hallo  Norden 
hovedsageligt med de spørgsmål vi modtager 
telefonisk eller på mail enten direkte eller via 
vores  hjemmeside  www.hallonorden.org. 
Hjemmesiden rummer udover muligheden for 
den direkte kontakt med Hallo Norden også 
en  række  relevante  informationer  om  bl.a. 
flytning,  arbejdsmarked,  uddannelsesforhold 
og skat i de nordiske lande. 

Spørgsmål i 2007

I  2007  indgik  der  samlet  498 spørgsmål  til 
Hallo Norden. Spørgsmålenes ankomstmeto-
de var som følger: E-mail (79), telefon (106), 
web (313). 
Det er svært at pege på hvorfor Hallo Norden 
har  oplevet  denne  nedgang  i  antallet  af 
spørgsmål de seneste par år. Man har peget 
på  at  Øresunddirekt,  der  som  fokusgruppe 
har  pendlere  i  Øresundsregionen,  har 
overtaget  en  del  af  Hallo  Nordens 
”kundekreds”,  i  og  med  Sverige  fortsat  er 
danskernes foretrukne udvandringsland.

Mødeaktiviteter  med  personale  fra  de 
nordiske ambassader m.fl.

http://www.hallonorden.org/


Møde med den norske ambassade. Personalet 
blev introduceret til Hallo Norden og dennes 
arbejdsområder. 
Møde med den islandske ambassade. Mødet 
blev  desværre  aflyst  flere  gange.  Det  skal 
dog nævnes at den islandske ambassade har 
tradition for at henvise til Hallo Norden i et 
vist omfang.

Markedsføring i 2007

Omtale i Nord Nu
I Nord Nu 1/2007 og 2/2007 blev der bragt 
helsides  annoncer,  samt  omtale  af  Hallo 
Norden  i  artiklen  Nye  veje  i  arbejdet  med 
fjernelse af grænsehindringerne.

Annoncekampagne  på  søgeportalen 
KRAK
I  efteråret  2006  gennemførte  Hallo  Norden 
en  banner-annonce  kampagne  på 
søgeportalen  www.krak.dk.  En  identisk 
kampagne blev gentaget i efteråret 2007. Der 
blev  primært  eksponeret  på  portalens 
rejseguide.
Desværre  viste  kampagnen  (igen),  at 
besøgende  på  Hallo  Nordens  hjemmeside 
hovedsageligt finder vej til siden via Google. 
Markedsføring  via  Google  (såkaldte 
”Adwords”)  håndterer  ministerrådets 
sekretariat, og det er så spørgsmålet om det 
kan  betale  sig  at  markedsføre  via  andre 
søgeportaler. Som et forsøg vil Hallo Norden i 
foråret  2008  køre  en annoncekampagne på 
søgeportalen www.Eniro.dk.

Udsendelse af materiale
Der  blev  i  2007  udsendt 
informationsmateriale  til  landets 
borgerservicecentre,  biblioteker,  jobcentre 
(tidligere AF), samt de nordiske ambassader.

Andre markedsføringstiltag
Hallo  Norden  deltog  sammen  med  NICe 
(Nordisk  Innovations  Center)  og 
ministerrådet i Scanbuilds 2007 messe i Bella 
Centret. Scanbuild messens tema var bygge- 
og konstruktionsmaterialer, med deltagelse af 
producenter og forhandlere fra det meste af 
Norden.  Publikum  var  hovedsageligt 
erhvervsdrivende fra relevante brancher. 
Formålet  med  deltagelsen  var  at  sprede 
kendskabet om Hallo Norden til erhvervslivet, 

da  man  i  Hallo  Nordens  nyeste  mandat 
ønsker  at  Hallo  Norden  skal  kunne 
vejlede/vejvise  mindre  erhvervsdrivende der 
ønsker  at  flytte/etablere  virksomhed  i 
Norden. Derfor var forhåbningen, at man ved 
deltagelsen i messen kunne opsnappe nogle 
af  de  konkrete  hindringer  de 
erhvervsdrivende  oplever  i  deres  nordiske 
færden. 
Det  er  vanskeligt  at  måle  i  hvor  høj  grad 
deltagelse på messen var en succes. Men der 
blev  uddelt  en  del  materiale  og  der  kom 
henvendelser fra nogle erhvervsdrivende. 

Da  Copenhagen Business  School  i  efteråret 
2007 udgav deres rusbog til de ca. 3000 nye 
studerende, havde Hallo Norden en ¼ sides 
annonce i bladet. 

Hallo Norden henvendte sig til Post Danmark 
med henblik  på  at  få  informationsmateriale 
spredt til  de danske posthuse. Hallo Norden 
havde  fået  det  indtryk,  at  folk  ganske  ofte 
spurgte  om  de  nordiske  flytteforhold  på 
posthusene, og postvæsnet ville derfor kunne 
drage fordel af at have informationsmateriale 
om  Hallo  Norden  liggende.  Desværre  så 
forlangte  Post  Danmark en  ganske høj  pris 
for en sådan tilgængeliggørelse, så denne idé 
blev forkastet. 

Der  blev  også  forsøgt  kontakt  til  udvalgte 
flyttefirmaer,  ejendomsmæglere  og 
færgeselskaber i  løbet af  2007. Tanken var 
her, at disse grupper kunne tænkes at have 
et behov for at rådgive/vejlede deres kunder i 
nordiske flytteforhold,  og det  ville  i  så  fald 
være oplagt at tilbyde dem at benytte Hallo 
Nordens tjenester. 
Tilbudet  blev  mødt  med  blandet  succes. 
Flyttefirmaerne  var  generelt  de  mest 
afvisende, mens ejendomsmæglerne i højere 
grad  var  interesseret  i  at  høre  om  Hallo 
Norden.  Alle  kontaktede  fik  dog  tilsendt 
informationsmaterialet elektronisk, og flere af 
færgeselskaberne  ønskede  efterfølgende  at 
få tilsendt nogle fysisk eksemplarer af Hallo 
Norden  folderen,  til  omdeling  på  deres 
færger og informationskontorer. 

Informationsseminarer
Informationsseminar  til  erhvervslivet  om 
rekruttering  af  arbejdskraft  i 
Øresundsregionen,  afholdt  i  slutningen  af 

http://www.Eniro.dk/
http://www.krak.dk/


januar  2007.  Seminaret  blev  afholdt  i 
samarbejde med Øresunddirekt.
Formålet  med  seminaret  var  at  give  de 
erhvervsdrivende i  Danmark information om 
fordele  og  ulemper  ved  at  rekruttere 
arbejdskraft i Sverige.

Andre aktiviteter

Møde  med  Anja  Storgaard  fra 
Øresundskomitéen, om hvordan og hvorledes 
et fremtidigt samarbejde mellem komitéen og 
Hallo Norden kunne udformes. 

Deltagelse  i  diverse  seminarer  og 
informationsmøder, heriblandt:
Høring  i  Malmø  i  starten  af  marts  med 
deltagelse af den svenske samarbejdsminister 
Christina  Husmark  Pehrsson.  I  juni, 
Grænsepolitisk Forum i Torneå, NICe seminar 
om  næringsrelaterede  grænsehindringer, 
samt  TRESS  seminar  i  København. 
September, møde med Solvit,  og deltagelse 
ved  åbningen  af  Uddannelsesportalen 
Øresund. Møde med Nordisk eTax gruppen, 
deltagelse i et seminar om pension på tværs 
af  Øresund,  samt  deltagelse  ved  Nordisk 
Råds session i Oslo, i oktober. 

Til  Hallo  Nordens  interne  møde  i  efteråret 
2007, var FNF inviteret med til en diskussion 
om arbejdet med grænsehindringer. Der blev 
diskuteret  hvordan  man  generelt  kunne 
”løfte”  grænsehindringer,  og  snakken  faldt 
også  på  konkrete  grænsehindringer  der 
kunne  være  fælles  interesse  for  at  løse, 
heriblandt  nordiske  studerende  og  deres 
problemer med sprogkonventionen, udvisning 
af  nordiske  statsborgere  i  henhold  til  den 
sociale  lovgivning,  samt  pendleres 
økonomiske forhold ved sygdom/invaliditet. 
Hallo  Norden  blev  også  informeret  om 
arbejdet  med  det  nye  grænsehindrings 
forum,  iværksat  af  ministerrådet,  og  under 
ledelse af Ole Norrback. Forummets endelige 
sammensætning  vil  være  klar  engang  i 
starten af 2008.  

Andet

EU  eller  Norden  som  skabelon  for  det 
fremtidige samarbejde? Spørgsmålet kan vel 
med  rette  stilles,  og  det  kan  følges  op  af 
spørgsmålet  om  hvorvidt  det  nordiske 

samarbejde skal arbejde for at supplere EU 
systemet, eller i højere grad skal indordne sig 
det øvrige EU, uden at betragte det nordiske 
samarbejde som noget ”særligt”. 
Pessimisme? Muligvis, men udviklingen går i 
retning  af,  at  den  almindelige  dansker  i 
højere  grad  er  orienteret  om  hvad  der 
foregår  i  EU,  end  hvad  der  bliver  besluttet 
indenfor  det  nordiske  samarbejde.  Fælles 
valuta,  udvidelse  af  EU,  spørgsmål  om 
landbrugsstøtte: emner de fleste kan forholde 
sig til, og danne en mening om. Men Nordisk 
Ministerråd,  sprogkonventionen,  socialkon-
ventionen mm. er diffuse begreber, som de 
færreste kan forholde sig til.  EU's synlighed 
synes  altså  at  være  tydeligere  end  den 
nordiske, selv om det nordiske i den grad har 
været  medvirkende  til  opbygningen  af  det 
samfund vi lever i. 
EU's  påvirkning  kan  muligvis  illustreres  via 
nogle  af  de  spørgsmål  Hallo  Norden  har 
modtaget  fra  islandske  statsborgere  der 
flytter  til  Danmark.  Det  er  Hallo  Nordens 
indtryk,  at  visse  sagsbehandlere  i 
kommunerne har betragtet disse islændinge 
som  værende  tredjelandsborgere.  Og 
egentlig kan man, objektivt set, godt forstå 
sagsbehandleren:  personen kommer  jo  ikke 
fra  et  EU-land!  Desværre  har  man  i 
forbifarten  glemt  de  nordiske  konventioner 
og  faktisk  også  dele  af  EØS  samarbejdet. 
Hvorfor glemmer vi så disse særlige nordiske 
regler? Et svar kunne være, at EU-direktiver 
står  mere selvstændigt  i  lovgivningen,  hvor 
nordiske konventioner totalt implementeres i 
dansk ret og forsvinder, og det er måske her 
at det ”særligt” nordiske mister sin karakter 
af værende noget særligt: nu er det jo blot 
en ganske almindelig del af dansk lov, endnu 
en paragraf blandt mange.
Så derfor, hvis det nordiske skal overleve, så 
er  det  ikke  blot  et  spørgsmål  om  at 
harmonisere lovgivningen i  Norden,  at  løfte 
grænsehindringer,  at  nedsætte 
arbejdsgrupper  der  kigger  på  problemerne. 
Det er i ganske høj grad også et spørgsmål 
om at  gøre  det  nordiske  mere  synligt  hos 
befolkningen og offentlige sagsbehandlere og 
at  henlede opmærksomheden på de unikke 
forhold vi har i Norden. For noget unikt har 
vi! Spørgsmålet er vel så, om det unikke kan 
overleve  i  en  tid,  hvor  EU  i  høj  grad 
bestemmer  i  hvilken  retning  vi  skal  udvikle 
os.



NORDEN I FOKUS
Vision 5: Projekter
Foreningen NORDEN vil byde ind på administration af projekter med et nordisk perspektiv i den 
udstrækning, det falder ind under Foreningen NORDENs formål.

Strategier: 
• Eksisterende projekter fastholdes og plejes.
• Der skal være fokus på udbud af nye projekter med nordisk indhold.
• Personale, der ansættes i forbindelse med projekter, søges i så vid udstrækning som muligt 

integreret med det øvrige personale på landskontoret, med henblik på en styrkelse af hele 
virksomheden.

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.

Nyt mandat for 2007

Pr 1.1. 2006 overgik NIF fra Kulturafdelingen 
i NMR til Kommunikationsafdelingen i NMR. I 
2007 er projektet blevet gennemført på basis 
af et nyt mandat. Formålet med projektet er 
nu,  at  synliggøre  Nordisk  Ministerråds 
programmer  og  ambitioner.   Sikre  det 
nordiske samarbejdes forankring nationalt og 
i  København  samt  opfange  og  indgå  i  den 
nationale  debat  og  give  den  en  nordisk 
vinkel. Det nye mandat adskiller sig på flere 
punkter fra det tidligere. NIF har nu eksplicit 
fået til opgave at informere om NMR arbejde. 
Der er nu tale om en klar prioritering af de 
debatskabende aktiviteter  til  fordel  for  rene 
kulturaktiviteter. Det nye mandat for NIF har 
for Danmarks vedkommende betydet et øget 
behov  for  en  tæt  kontakt  til 
kommunikationsafdeling,  placeret  i 
København. Dels med henblik på en effektiv 
udnyttelse  af  resurser,  dels  for  at  undgå 
overlapning i konkrete sager. NIF i DK har i 
2007  således  søgt  at  etablere  en  løbende 
koordinering  med  aktiviteterne  i 
Kommunikationsafdelingen  i  NMR,  bl.a.  i 
relation  til  udgivelsen  af  Analys  Norden.  I 

2007  har  NIF  i  DK  desuden  varetaget 
udstillingerne  i  NMR  Sekretariats 
foyerområde.

Målgrupper

Målgrupperne i det nye mandat adskiller sig 
fra målgrupperne i det tidligere mandat. De 
prioriterede  målgrupper  er  nu:  Centrale 
opinionsdannere,  politikere,  embedsmænd  i 
den  offentlige  forvaltning,  journalister, 
debattører  og  kulturpersonligheder. 
Sekundært den brede offentlighed (med børn 
og unge som særlig indsatsområde).  NIF har 
i  gennem  2007  arbejdet  for  at  udvikle 
eksisterende  og  nye  netværk,  der  skal 
fremme den direkte kontakt til den primære 
målgruppe, gennem opsøgende arbejde i de 
relevante miljøer.

Organisering

Foreningen  NORDEN  i  Danmark  har  været 
opdragstager  for  NIF  og  projektet  har  haft 
kontor  på  Frederiks  Bastion.  For  at  kunne 
gennemføre  aktiviteter  tæt  på  de  givne 
målgrupper,  som  forudsættes  i  det  nye 
mandat, har NIF gennemført en del af sine 
aktiviteter  til  foyerområdet/  galleriet  i  NMR 
Sekretariat  i  Store  Strandstræde.  Udover 
Frederiks  Bastion  har  andre  lokaliteter  dog 
kun  været  benyttet  i  meget  begrænset 
omfang.

Antal aktiviteter

Norden i  Fokus har  i  2007 gennemført:  11 
udstillinger,  5  debatarrangementer,  5 
foredrag,  2  litteraturarrangementer,  2 
koncerter.

Udstillinger



Valgedur Hauksdottir 21.1.28.2
Udstillingen viste bl.a. en serie af værker af 
håndlavet  papir,  som  forenede  litografi, 
fotografi,  ætsning  og  maleri. 
Publikumsdeltagelse: ca. 100.

Vakra Hverdag - Eksemplar på Nordisk 
boligarkitektur
Udstillingen satte fokus på boligen og viste 
eksempler på nordiske tegnestuers arbejder. 
Gennem  ord,  tegning,  fotos  og  modellen 
skabtes en fortælling om ny boligarkitektur i 
Norden  i  dag.  8  nordiske  tegnestuer  fra 
Norge, Sverige, Finland, og Danmark bidrog 
med materiale til udstillingen. Udstillingen var 
tilrettelagt af arkitekt Signe Bang Korsnes. I 
sammenhæng  med  udstillingen  vistes  en 
række  elevarbejder  fra  Arkitektskolen  i 
København.  Udstillingen  fik  bl.a.  støtte  fra 
Real  Danmark.  Anslået  publikumsdeltagelse: 
300.  Udstillingen  blev  positivt  anmeldt  i 
Politiken

Kunsten og den bæredygtige by 25.6. – 
26.8. 
Fristaden  Christiania  var  blandt  året 
kandidater  til  Nordisk  Råds  Natur-  og 
Miljøpris.  
I  den  anledning  vistes  en  udstilling  med 
værker  af  en  række  markante  kunstnere  – 
alle bosiddende i Christiania. Henrik Schütze, 
Trine  Sørensen,  Bjarne  Rihave,  John  Ravn, 
Finn Thorstein, Laurie Grundt, Dorte la Cour, 
Bjarne Maagensen, John Rasmussen ’Snedige 
Snyder’ og Jørgen Tulipan. Igennem malerier, 
akvareller og plakater tegnede udstillingen et 
portræt  af  et  helt  unikt  byområde  i 
København,  som igennem  35  år  har  virket 
som  katalysator  i  arbejdet  på  at  fremme 
miljøhensyn  og  bæredygtig  udvikling. 
Udstillingen  blev  skabt  i  samarbejde  med 
Christianias  Kulturforening.  Anslået 
publikumsdeltagelse: 500. Udstillingen og 
Nordisk  Råds  Miljøpris  fik  fyldig  omtale  i 
lokalpressen, Amagerbladet.

Narsaq Kulturhus A 21 25.6. – 26.8.
I sammenhæng med udstillingen Kunsten og 
de bæredygtige by vistes desuden en mindre 
fotoudstilling om Narsaq kommunes miljø- og 
kulturhus  A-21  i  Grønland.  I  byens  gamle 
elværk  har  Narsaq  Kommune  i  tæt 
samarbejde med Narsaq Museum etableret et 

spændende  miljø-  og  kulturhus,  som 
fungerer som omdrejningsdrejningspunkt for 
en  række  initiativer  og  projekter,  som skal 
fremme  miljøbevidsthed  og  sætte  fokus  på 
bæredygtig udvikling. Udstillingen og Nordisk 
Råds Miljøpris fik fyldig omtale i lokalpressen, 
Amagerbladet, Christianshavneren.

Laurie Grundt 2.9. – 2.10
På  udstillingen  vistes  en  række  malerier  af 
den norske maler Laurie Grundt. Billederne, 
der var i meget stort format, var inspireret af 
de  nordiske  landes  historie.  Udstillingen 
bestod  tillige  af  en  række kvindestudier  og 
politisk kunst. I forbindelse med udstillingen 
blev  der  arrangeret  en  række  foredrag  om 
Nordens  historie.  Publikumsdeltagelse:  ca. 
300.  Udstillingen  fik  omtale  i  lokalpressen, 
Christianshavneren.

What’s  this  -Tove  Janssons 
mumitegneserier  og  skitser  (1947-59) 
12.10-2.12
Udstillingen  viste  en  række  af  de  originale 
tegninger  til  Tove  Janssons  tidlige 
tegneserier. Ud over de originale tegninger, 
kunne  børn  og  voksne,  stifte  bekendtskab 
med  Tove  Janssons   bøger  i  et  særligt 
indrettet læsehjørne med fremlagte bøger, - 
desuden  kunne  de   opleve  en 
videopræsentation af Tove Janssons magiske 
univers  produceret  af  Tampera 
Kunstmuseum.  Projektet,  som  blev 
gennemført i samarbejde 
med den finske ambassade i Danmark, bidrog 
til  at  øge  kendskabet  til  Det  finske 
formandskab  for  Nordisk  Ministerråd. 
Projektet  fik  stor  medieomtale,  gennem 
foromtale i  landsdækkende aviser, Politiken, 
Berlingske  Tidende,  Jyllandsposten,  samt 
indslag i TV 2 Lorry. Medieomtalen var stærkt 
medvirkende  til  det  store  besøgstal. 
Udstillingen  var  tillige  markedsført  på 
Internettet på NIF s hjemmeside, Den Finske 
Ambassades  hjemmeside,  Foreningen 
NORDENS  hjemmeside,  samt  på  gratis 
portaler  som  f.eks.  www.Kultunaut.dk.  Der 
blev  i  tillæg  produceret  plakater,  som blev 
fremsendt  til  alle  biblioteker/  filialer  i 
Københavnsområdet  samt  udstillingssteder 
m.v.  Der  blev  udsendt  mail  til  ca.  700 
personer, udsendelse af pressemeddelelser til 
relevante  journalister  og  redaktioner. 
Udstillingen  blev  støttet  af  NMR  – 



formandskabspuljen.  Publikumsdeltagelse: 
ca. 3000.

Foredrag og Litteraturarrangementer

6.september kl.  19.30  Fra slagsbrødre til  
broderfolk.
Nordens  historie  gennem  1300  år  ved 
historikeren  Lars  Houbakke  Sørensen. 
Foredraget  blev  holdt  i  tilknytning  til 
udstillingen Laurie Grundt 2.9. – 2.10.  Mødet 
blev annonceret på e-mail til ca.700 personer 
samt  på  Internettet  www.nordenifokus.dk, 
www.kultunaut.dk  samt  per  brev  til 
Foreningen  Norden  medlemmer  i  Kbh. 
Frederiksberg og i Nord Nu. Plakater på eks. 

Historisk  Institut  KUA.  Publikumsdeltagelse: 
10. 

13.september  kl.  19.30  Danske  Kultur-
minder i Skåne fra oldtid til nutid. 
Lysbilledforedrag ved museumsdirektør Niels 
Peter  Stilling. .  Foredraget  blev  holdt  i 
tilknytning til udstillingen Laurie Grundt 2.9. – 
2.10. Mødet blev annonceret på e-mail til ca.
700 personer samt på Internettet 

www.nordenifokus.dk,  www.kultunaut.dk 
samt  per  brev  til  Foreningen  Norden 
medlemmer  i  Kbh.  Frederiksberg  og  i  Nord 
Nu. Plakater på eks. Historisk Institut KUA.. 
Publikumsdeltagelse: 10 

20.september kl. 19.30  Danske og norske 
relationer. 
Foredrag  ved  museumsinspektør  Steffen 
Heiberg.  . Foredraget blev holdt i tilknytning 
til  udstillingen  Laurie  Grundt  2.9.  –  2.10. 
Mødet  blev  annonceret  på  e-mail  til  ca.700 
personer  samt  på  Internettet 
www.nordenifokus.dk,  www.kultunaut.dk 
samt  per  brev  til  Foreningen  Norden 
medlemmer  i  Kbh.  Frederiksberg  og  i  Nord 
Nu.  Plakater  på  eks.  Historisk  Institut  KUA. 
Publikumsdeltagelse: 12

Udstillinger  i  Nordisk  Ministerråds 
Sekretariat

Valgedur Hauksdottir  8.3 – 15.4

Udstillingen  viste  grafiske  værker  af  den 
islandske kunstner Valgedur Hauksdottir.

Linnea Sellersjö 20.4 -31.5
Udstillingen  viste  værker  af  den  svenske 
fotograf og designer Linnea Sellersjö optaget 
under  rejser  i  bl.a.  i  Syrien,  Tyrkiet  og 
Spanien. Udstillingen havde fokus på islamisk 
arkitektur.  Udstillingen vises i  Norden Hus i 
Reykjavik i jan.-feb.2008.

Julie  Hardenberg  –  Den  stille 
mangfoldighed. 15.6 – 15.8
Udstillingen  viste  en  række  værker  af  den 
grønlandske fotograf Julie Hardenberg, som i
2006  var  nomineret  til  Nordisk  Råds 
Litteraturpris  med  bogen  Den  stille 
mangfoldighed. Udstillingen blev desuden vist 
på  Stadsblioteket  i  Göteborg og på Nordisk 
Informationskontor i Göteborg i september i 
forbindelse  med  Nordisk  uge  i  Göteborg 
Udstillingen blev kurateret af NIF i Danmark. 

Kaliningrad  -  a  changing  city  
17.september - 26.oktober
Udstillingen  viste  et  portræt  af  Kaliningrad, 
Ruslands vestligste by ved Østersøen, som i 
de  seneste  år  har  været  i  en  rivende 
udvikling.  Udstillingen  blev  skabt  af  den 
russiske  fotograf  Dmitry  Vyshemirsky. 
Udstillingen  blev  gennemført  i  samarbejde 
med Nordisk Ministerråds konto i Kaliningrad. 
Udstillingen skal på turné i Norden i 2008 og 
vises første gang i NIFIN i Helsinki. 

Vakra Hverdag - Eksemplar på Nordisk 
boligarkitektur dec.2007 – marts 2008 
Udstillingen satte fokus på boligen og viste 
eksempler på nordiske tegnestuers arbejder. 
Gennem  ord,  tegning,  fotos  og  modeller 
skabtes en fortælling om arkitektur i norden i 
dag.  8  nordiske  tegnestuer  fra  Norge, 
Sverige,  Finland,  og  Danmark  bidrog  med 
materiale  til  udstillingen.  Udstillingen  var 
tilrettelagt af arkitekt Signe Bang Korsnes. 

NIF  har  været  kurator  på  udstillingen 
Cityborderlands  med  værker  af  26 
nordiske  fotografer,  som i  nov.  -  dec.  
blev  vist  i  Kaliningrad. Udstillingen  har 
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tidligere været vist på Frederiks Bastion og i 
Norden HUS i Reykjavik. Udstillingsprojektet, 
som  fik  stor  medie-  opmærksomhed  i 
Kaliningrad,  blev  gennemført  i  tæt 
samarbejde  med Nordisk Ministerråds kontor 
i Kaliningrad. Udstillingen er oprindelig støttet 
af bl.a. Nordisk Kulturfond.

Fyraftensmøder  i  Nordisk  Ministerråds 
Sekretariat

28. februar kl.17.00
Hvem tør  stoppe  klimaforandringerne? 
Debatmøde med deltagelse af Nordisk Råds 
Natur- og Miljøprismodtager Bogi Hansen og 
tidl. miljøminister Svend Auken (S). 
Mødet  var  annonceret  i  landsdækkende 
aviser.  Berlingske  Tidende,  Politiken, 
Information.  samt  på  Internettet. 
www.norden.org,  www.nordenifokus.dk, 
samt  www.kultunaut.dk   Der  blev udsendt 
mail  til  ca.  700  personer,  udsendelse  af 
pressemeddelelser  til  relevante  journalister 
og redaktioner.  Anslået publikumsdeltagelse 
100.  Bogi  Hansen  blev  interviewet  til 
Dagbladet Information.

24.maj kl. 17.00
"Hvorfor er der forskel på udlændinge-
debatten i Sverige og Danmark?"
Debatmøde med deltagelse af Kulturredaktør 
på  Dagens  Nyheter  Stefan  Jonsson  og 
tidligere  chefredaktør  på  BT,  Erik  Meier 
Carlsen.  Mødet  var  annonceret  i 
landsdækkende  aviser;  Berlingske  Tidende, 
Politiken, Information.  Der blev udsendt mail 
til  ca.  700  personer,  udsendelse  af 
pressemeddelelser  til  relevante  journalister 
og  redaktioner  samt  på  Internettet. 
www.norden.org,  www.nordenifokus.dk, 
samt  www.kultunaut.dk   Anslået 
publikumsdeltagelse 80. Debatdeltagerne var 
senere i DEADLINE kl.22

31.maj kl. 17.00
Ny nordisk Litteratur.
Tidligere  modtager  af  Nordisk  Råds 
Litteraturpris  Einar  Mar  Gudmundsson  i 
samtale med Johannes Møllehave. Mødet var 
annonceret  i  landsdækkende  aviser. 
Berlingske  Tidende,  Politiken,  Information, 
samt  på  Internettet.  www.norden.org, 
www.nordenifokus.dk,  samt 
www.kultunaut.dk   Der blev udsendt mail til 

ca.  700  personer,  udsendelse  af 
pressemeddelelser  til  relevante  journalister 
og  redaktioner.  Mødet  blev  gennemført  i 
samarbejde  med  Islands  Ambassade  og 
Borgens Forlag. Anslået publikumsdeltagelse 
70.

18.september kl.17.00
Journalist  Vibeke  Sperling  fortalte  om 
Kaliningrads spændende historie
og  om  den  russiske  enklaves  aktuelle 
situation  midt  mellem  to  EU-lande. 
Foredraget  blev  holdt  i  tilknytning  til 
udstillingen  Kaliningrad  -  a  changing  city. 
Mødet  var  annonceret  i  de  landsdækkende 
aviser, samt på Internettet. www.norden.org, 
www.nordenifokus.dk og  www.kultunaut.dk 
Berlingske  Tidende,  Politiken,  Information. 
Der blev udsendt mail  til  ca.  700 personer, 
udsendelse af pressemeddelelser til relevante 
journalister  og  redaktioner.  Anslået 
publikumsdeltagelse 120.

3.oktober kl.17.00
Fremtiden  for  den  nordiske  velfærds- 
og  arbejdsmarkedsmodel  set  i  globalt  
perspektiv. 
Debatmøde  med  deltagelse  af  Beskæf-
tigelsesminister  Claus  Hjort  Frederiksen  og 
politisk  redaktør  fra  BerlingskeTidende. 
Mødet  var  annonceret  i  de  landsdækkende 
aviser.  Berlingske  Tidende,  Politiken, 
Information  samt  på  Internettet. 
www.norden.org,  www.nordenifokus.dk, 
samt  www.kultunaut.dk .  Der  blev  udsendt 
mail  til  ca.  700  personer,  udsendelse  af 
pressemeddelelser  til  relevante  journalister 
og  redaktioner.  Anslået  publikumsdeltagelse 
50.  Mødet  blev  refereret  i  Information  og 
Ekstra Bladet.

23. oktober
Bæredygtig Byudvikling.
 Debatmøde med deltagelse af arkitekt Kaarin 
Taipale og Teknik- og miljøborgmester Klaus 
Bondam.  Mødet  var  annonceret  i  de 
landsdækkende  aviser.  Berlingske  Tidende, 
Politiken,  Information  samt  på  Internettet. 
www.norden.org,  www.nordenifokus.dk, 
samt  www.kultunaut.dk.  Der  blev  udsendt 
mail  til  ca.  700  personer,  udsendelse  af 
pressemeddelelser  til  relevante  journalister 
og  redaktioner.  Plakater  på  relevante 
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undervisningsinstitutioner.  Anslået 
publikumsdeltagelse 80.

5.december
Nordisk kulturpolitik i en global verden. 
Debatmøde med deltagelse af kulturminister 
Brian  Mikkelsen.  Mødet  blev  aflyst  pga.  af 
valg i Danmark. Gennemføres 4.4.2008

Andre aktiviteter

18.april 
Nordisk onsdagskoncert
I samarbejde med Wonderful Copenhagen og 
Det Kongelige Danske Musik Konservatorium. 
Nordisk  program  fremført  af  Anna 
Gunnarsson, mezzosopran,  Emil  Ritter, 
baryton  akkompagneret  af  Christine  Raft, 
piano.  Værker  af  G.  Finzi,  E.  Grieg,  T. 
Rangström Gratis Adgang. Annonceret via e-
mail til ca.700 personer samt på Internettet 
www.nordenifokus.dk, 
www.kultunaut.dk  .samt   program  for 
Onsdagskoncerterne.  Anslået 
publikumsdeltagelse: 100

21.april kl. 17.00
Nordisk  indslag  ved  Verdens  Bogdag-
Christianshavns Bogfestival 
Præsentation  af  den  islandske  forfatter  og 
modtager af Nordisk Råds Litteraturpris 1995 
Einar  Mar  Gudmundsson.  Arrangementet 
foregik i teltet på Christianshavns Torv og var 
arrangeret  af  Christianshavns  Bibliotek, 
Chesters  Bogcafé  m.fl.  Anslået 
publikumsdeltagelse: 75

20. juni
Koncert  med  det  norske  ensemble 
SAUM
Koncerten var støttet af Nordisk Kulturfond. 
E-mail til ca.700 personer samt på Internettet 
www.nordenifokus.dk, www.kultunaut.dk
Publikumsdeltagelse: 7

Lørdag d. 25. kl. 13
Sildemarked  på  Carls  Bastion  i  
samarbejde med Øresundsmiljøskolen
Sildens  betydning  i  middelalderen  og  ny 
nordisk  madkultur.  Foredrag  ved 
madhistoriker  Bi  Skaarup,  tidligere 
museumsinspektør  på  Københavns 
Bymuseum. Annonceret via e-mail til  ca.700 
personer  samt  på  Internettet 

www.nordenifokus.dk,  www.kultunaut.dk 
samt i  program for Sildemakedet udarbejdet 
af  København  Kommune  og  Nord  NU 
Publikumsdeltagelse: 20 (samlede deltagelse 
i Sildemarkedet ca. 500)

Søndag d. 26. kl. 13 
Sildemarked på Carls Bastion
Ny  nordiske  madkultur.  Foredrag  ved 
madskribent  Eja  Nilsson  fra  Sydsvenska 
Dagbladet. 
Annonceret  via e-mail  til  ca.700  personer 
samt  på  internettet  www.nordenifokus.dk, 
www.kultunaut.dk samt  i  program  for 
Sildemakedet  udarbejdet  af  København 
Kommune og Nord NU Publikumsdeltagelse: 
15

8.12-9.12 
Nordisk  julemarked  på  Frederiks 
Bastion 
Annonceret  via e-mail  til  ca.700  personer 
samt  på  Internettet  www.nordenifokus.dk, 
www.kultunaut.dk .  Annoncer  i 
landsdækkende  dagblade  m.m.. 
Publikumsdeltagelse: ca. 1000.

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 

http://www.kultunaut.dk/
http://www.nordenifokus.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.nordenifokus.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.nordenifokus.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.nordenifokus.dk/
http://www.kultunaut.dk.samt/
http://www.nordenifokus.dk/


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

Det  samlede  publikumsantal  til  NIF’s 
aktiviteter anslås til i alt: 6.000.

Heraf ca. 600 til debatmøderne og foredrag 
samt ca. 1000 til  julemarkedet på Frederiks 
Bastion.  Publikumsdeltagelse  ved 
udstillingerne i NMR har ikke kunnet opgøres.

Personale

I 2007 har Jesper Boysen været projektleder 
for NIF. I perioden 1. januar – 15. maj 2007 
har Signe Bang Korsnes været ansat i NIF og 
fra 1. november har Lene Rasmussen og Rita 
Pedersen været ansat. Pr. 1. januar 2008 har 
Lene  Rasmussen  overtaget  jobbet  som 
projektleder for NIF.

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  Merete  Riber,  Forretnings-
udvalget som suppleant.

Foreningerne Nordens 
Forbund

Vision 6: Internationalt samarbejde
Foreningen  NORDEN vil  styrke  det  nordiske  fællesskab  og  sikre  at  nordiske  værdier  præger 
samarbejdet på såvel Europæisk som globalt plan.

Strategier:
• Støtte FNF i udvikling af strategier for et fællesskab mellem de nordiske 

lande, med henblik på at sikre nordiske værdier som grundlag for samarbejdet med øvrige 
lande i Europa og i øvrigt globalt

• Fastholde og sikre at Vestnorden forbliver en aktiv del af det nordiske samarbejde
• Bidrage til udvikling af forbindelserne til Østersøområderne
• Bidrage til at tage initiativer i miljøspørgsmål af fælles betydning.



Foreningerne  Nordens  Forbund  har  i  2007 
fulgt  det  nordiske  samarbejde  og  søgt  at 
præge  debatten  og  udviklingen  af  det 
nordiske samarbejde via løbende dialog med 
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. 

Nordisk  skolesamarbejde  er  fortsat  et  af 
kerneområderne  i  Norden-foreningernes 
virksomhed.  Foreningerne  Norden  har 
arbejdet  med matchning af  venskabsklasser 
og  skoleudvekslinger  siden  foreningernes 
oprettelse  i  1919.  Foreningernes 
skolesansvarlige arbejder kontinuerligt på at 
udvikle gode arbejdsredskaber for skolerne til 
brug  for  arbejdet  med Norden og  nordiske 
sprog.

Venskabsbysamarbejdet  er  et  andet  vigtigt 
udgangspunkt for at kunne knytte kontakter 
landene i mellem. I 2007 blev der afholdt en 
stor  venskabsbykonference  i  Norge.  I 
forbindelse  med  konferencen  stod  FNF  for 
produktion  og  trykningen  af  en  avis  om 
venskabsbysamarbejdet  i  Norden.  I  avisen 
var der både medtaget det gode eksempel på 
venskabsbysamarbejde,  ligesom  eksempler 
på  venskabsbysamarbejdets  videreførelse 
efter kommunesammenlægningerne.

Projektvirksomheden  har  i  2007  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 
gennemføres  i  samarbejde  med  PR-
Foreningen for nordiske biblioteker. Projektet 
fik  tilbudt  at  afholde  et  seminar  om 
biblioteksugens tema ”Kvinden i Norden” på 
Bok-  &  Biblioteksmässan  i  Göteborg. 
Seminaret, som var arrangeret i samarbejde 
med Bok & Bibliotek og en række bogforlag, 
var  velbesøgt  og  fik  omfattende 
medieopmærksomhed  blandt  andet  et  helt 
TV-program  (SVT24,  Sverige).  Projektet 
havde sin  største  tilslutning  nogensinde,  og 
2593 biblioteker, skoler og organisationer var 
tilmeldt aktiviteten.  

Interessen  for  at  deltage  i  Nordjobb  har 
været  stor  i  2007  og  antal  ansøgere  og 
ansatte  øges  stadig.  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. 
Sekretariatet  har  under  året  indledt  lokale 
satsninger i Malmö og Nordkalotten samtidig 
som man har fået flere store arbejdsgivere til 
projektet.  Man  har  også  arbejdet  med  at 
forandre  Nordjobbs  økonomiske 
revideringsrutiner  på  NMRs opfordring  samt 
lagt op til fremtidige job ansættelser. 

I  2007  har  FNF  fortsat  arbejdet  med 
sprogprojektet  Norden  i  Bio,  hvilket  blev 
muliggjort efter støtte fra Nordisk Kulturfond, 
Nordplus  sprog,  en  række  nordiske 
filminstitutter  og nordiske ambassader  samt 
nordiske  bilaterale  fonde.  Interessen  for 
projektet  er  stadig  voksende,  og  FNF 
vurderer,  at  mindst  25.000  skoleelever  i 
skoleåret  2007/2008  vil  have  fået 
undervisning  i  de  skandinaviske  sprog  og 
nordiske forhold på baggrund af filmpakken 
og undervisningskompendiet.

Forbundet har endvidere været aktiv i forhold 
til  Orkester  Norden bl.a.  ved  udbredelse  af 
kendskabet  til  orkesteret  samt  for  at  sikre 
orkesterets  fortsatte  eksistens.  Svenska 
Rikskonserter havde meddelt,  at man anser 
det  som magtpåliggende,  at  andre  parter  i 
det  nordiske  musikliv  giver  sin  støtte  til 
Orkester Norden og at Svenska Rikskonserter 
trak sig dermed tilbage som administrator og 
faglig  ansvarlig  for  orkestret.  FNF  har 
medvirket  i  processen  for  at  finde  frem til 
andre aktører  som kunne overtage Svenska 
Rikskonserters  opgave.  Flere  gode 
uopfordrede tilbud dukkede op. Det blev efter 
seriøse  overvejelser  besluttet  at  tilbyde 
Kristiansand  opgaven.  Nordisk  Ministerråd 
havde  tidligere  meddelt  i  forbindelse  med 
kulturreformen  i  Nordisk  Ministerråd,  at 
projektet  ikke  kunne  stole  på  støtte  fra 
nordiske  midler  som  hertil  og  opfordrede 
projektet  at  finde  frem  til  alternativ 
finansiering.  Finansiering  af  Orkestret  efter 
2008 er fortsat en uløst opgave. Kvaliteten i 
orkesteret er i dag så høj, at det har fået ry 
som et  af  de  allerbedste  symfoniorkestre  i 
Norden.
  



Forbundet  afholdte  sit  sommermøde  på 
Færøerne.  Fokus  var  på  Vest  Norden  og 
Færøsk syn på det nordiske samarbejde.

Den 23.  -  24.  september 2007 afholdt  FNF 
styreseminar i Reykjavík, Island. Temaet for 
seminaret  var  Globaliseringens  muligheder 
med  hovedfokus  på  hvilken  rolle 
Foreningerne  Norden  kunne  spille  i 
globaliseringsprojektet.  På  seminaret  deltog 
blandt  andre,  Nordisk  Ministerråds 
generalsekretær  Halldór  Ásgrímsson  og  fra 
Nordisk Råds globaliseringsgruppe deltog Ole 
Stavad.   På  baggrund  af  seminaret 
diskuterede  medlemmerne  ønskede 
prioriteringer  for  Foreningerne  inden  for 
temaet.  

FNF  forandrede  sine  vedtægter  §  4.3  år 
2007.  Forandringen  indebær,  at 
mandatperioden  for  Præsidiets  formand  og 
viceformænd ændres fra at være 2 år til at 
være  1  år,  for  dermed  at  kunne  følge 
formandskabet i Nordisk Råd når det gælder 
formanden  og  Nordisk  Ministerråd  når  det 
gælder  den  ene  af  næstformændene.  Den 
anden  næstformand  skal  fortsat  være  en 
repræsentant  fra  foreningerne  i  de 
selvstyrende områder. 

Nordisk  sommeruniversitet  (NSU)  har  under 
året henvendt sig til FNF med anmodning om 
at NSUs juridiske sæde samt 

økonomiansvaret  kunne  placeres  på  FNFs 
sekretariat.  En  kontrakt  blev  underskrevet 
angående dette og ordningen trådte i  kraft 
den 1. januar 2008.
Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale  Norden-foreninger  og  en 
repræsentant  for  Foreningerne  Nordens 
Ungdom  (FNU).  I  2007  har 
sammensætningen været følgende:

Danmark Frode Sørensen
Finland Outi Ojala
Færøerne Carita Björklund til 
24 marts derefter Eyrith Leyni (næstformand)
Island Bjarni Danielsson
Norge Tove Veierød 
(formand)
Sverige Bengt Göransson 
til 30. april derefter Kristina Persson 
(næstformand)
Åland Erik Brunström
FNUF Freyja Finnsdóttir

Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: I 
Helsingfors  den  29.  januar,  i  Tórshavn  på 
Færøerne  den  1.  juni  samt  i  Oslo  den  29. 
oktober.  Præsidiet  har  behandlet  i  alt  48 
sager. 

Arbejdsudvalget har  bestået  af  Tove 
Veierød, Carita Björklund og Kristina Persson.

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 
2007:

FNF Karen Bue 
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Larserik Häggman
Island Óðinn Albertsson 
Færøerne Høgni Djurhuus 
Norge Per Ritzler
Sverige Mats Wallenius
Åland Sofie Norrlund 
(Sara Djupsund vikarierede okt-dec)
FNUF Pirjo Mälkiäinen

Direktørkollegiet har haft 3 møder i løbet af 
året: i København den 25. april, i Skanör den 
13. august, i Oslo den 30. oktober. 
Direktørerne har behandlet i alt 35 sager i 
2007.

Sekretariatet for Foreningerne Nordens 
Forbund har været ledet af generalsekretær 
Karen Bue og administrationssekretær Helena 
Johansson  til  28.  februar  da  Karen  Bue 
sluttede sin tjeneste pga. sin ansættelse, som 
direktør  for  Nordisk  Kulturfond.  Kristín 
Ólafsdottir  blev  ny  generalsekretær  och 
startede sit arbejde i Malmö den 1. maj.  

FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit 
sekretariat i Malmø. 



KONTAKT MED ANDRE 
ORGANISATIONER

Landsforeningen  sikrer  kontakt  til  de  sam-
arbejdende  medlemmer.  (Virksomhedsplan 
2006 – 2008).

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, 
Kooperationen,  DGI  Danske  Gymnastik-  og 
Idrætsforeninger,  DKIN  Den  danske  komité 
for  internationalt  H.F.S.,  DSH  De 
Samvirkende  Hjemstavns-foreninger, 
Finansrådet,  Danske  Pengeinstitutters 
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, 
Copydan.

LANDSKONTORET (OKTOBER 2007)

Peter Jon Larsen Generalsekretær

Maj-Britt Skovbro Hansen Bogholder

Klaus Elmo Petersen Udvekslings- og skolekonsulent

Jesper Boysen Leder af Norden i Fokus/Frederiks Bastion



Suzanne Leitão Willis Medlemsadministrator

Ole Oxholm Journalist, Norden Nu

Martin Vestergaard Informationsmedarbejder Hallo Norden

Tanya Jensen DTP/Grafisk Design

Majbrit Thulin Sekretær

Bjørn Saunte Sekretær på Nordjobb (militærnægter)

Signe Korsnes Medarbejder på Norden i Fokus

Rita Pedersen Medarbejder på Norden i Fokus

Lene Rasmussen Medarbejder på Norden i Fokus 



ORGANISATIONEN I PERSONER OG TAL

FORRETNINGSUDVALG 2007

Frode Sørensen (formand)
Arne Nielsen (næstformand)
Poul E. Frederiksen
Henrik Hagemann
Susanne Prip Madsen
Erik Rasmussen
Merete Riber

LANDSSTYRELSEN 2007

Frode Sørensen (formand)
Arne Nielsen (næstformand)

REPRÆSENTANTSKABSVALGTE:

Christian Steffensen
Susanne Prip Madsen
Ole Stavad
Dorit Myltoft
Henrik Hagemann
Tulle Olsen
Kristen Touborg
Mogens Brock
Else Theill Sørensen
Karen Klint
Sonny Berthold

KREDSVALGTE:

Inge Vejby Møller
Poul E. Frederiksen
Erik Rasmussen
Erik Frigård Mogensen
Merete Riber
Kathrine Stensgaard
Frants Hagen Hagensen
Flemming Thøgersen
Elisabeth Espedal
Jens Rahbek Pedersen
Helge Sørensen
Jens  Peter Thestrup
Axel Schade



Lars Aagaard
Lisbeth Johansen
Helge Torm
Inge Vejby Møller 

REPRÆSENTANT FOR FNU:

Mette Heide Sørensen

OBSERVATØR:

Bendt Thuesen



FORMÆND 2007 

Allerød Knud Loft Rasmussen
Assens/Glamsbjerg Karen Valeur
Ballerup / Ledøje / Smørum / Værløse Bendt Thuesen
Rudersdal      Georg Møller
Bogense  Svend-Erik Errebo-Hansen
Bornholm Erik Frigård Mogensen
Brande  Nancy Nielsen
Broby Ib Hansen
Jammerbugt 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 Henrik Albæk
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 Anne Petersen
Helsingør Bent Roskjær
Herning Svend Erik Jensen
Hillerød Elisabeth Espedal
Hjørring Per Lysdahl
Hobro & omegn Lisbeth Carlsen
Holmegaard Vakant
Holstebro Frode Riber
Horsens Linda Arild Hansen
Hvalsø Conny E. Petersen
Hvidovre Flemming Thøgersen
Høje Taastrup Bodil Sneslev
Ikast Erik Bach Kristensen
Kalundborg Marianne H. Larsen
Kalø Vig Magnus Boesen
Karup  Jann Rasmussen



Kerteminde  Karen Havelund Andersen
Kjellerupegnen Ellen Andersen
Kolding Ole Ballisager
Korsør Jørn-Ole Didriksen
København Susanne Prip Madsen
Køge Maria Jakobsen
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



Frem /



Lokalafdeling    31. dec 2007 31. dec 2006 tilbagegang i %

0600 FREDERIKSBERG 175 184 -9 -4,9
1109 KØBENHAVN 353 388 -35 -9,0

KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 528 572 -44 -7,7

0201 BALLERUP 58 92 -34 -37,0
0700 GENTOFTE 123 138 -15 -10,9
0711 GLADSAXE 87 98 -11 -11,2
0703 GLOSTRUP 74 87 -13 -14,9
0800 HVIDOVRE 51 57 -6 -10,5
1103 KASTRUP/DRAGØR 44 50 -6 -12,0
1200 LYNGBY/TAARBÆK 297 323 -26 -8,0
1808 RØDOVRE 25 25 0 0,0
1900 SØLLERØD 79 97 -18 -18,6
2006 HØJE TAASTRUP 31 38 -7 -18,4

KØBENHAVNS OMEGNSKREDS i alt  869 1005 -136 -13,5

0100 ALLERØD 279 298 -19 -6,4
0202 RUDERSDAL 193 189 4 2,1
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 136 107 29 27,1
0607 FREDERIKSSUND 79 86 -7 -8,1
0608 FREDERIKSVÆRK 134 135 -1 -0,7
0610 FURESØ ny afdeling 53 0 53 0,0
0712 GRÆSTED/GILLELEJE 35 42 -7 -16,7
0806 HELSINGE 40 42 -2 -4,8
0807 HELSINGØR 104 117 -13 -11,1
0810 HILLERØD 329 357 -28 -7,8

0820
HØRSHOLM nedlagt medlemmer til Rudersdal & 
Fredensborg 0 54 -54

-100,
0

2802 ØLSTYKKE 91 97 -6 -6,2

FREDERIKSBORG KREDS i alt   1473 1524 -51 -3,3

0818 HVALSØ 41 43 -2 -4,7
1108 KØGE 99 105 -6 -5,7
1805 ROSKILDE 125 158 -33 -20,9
1925 SOLRØD 28 33 -5 -15,2
2210 VALLØ 29 38 -9 -23,7

ROSKILDE KREDS i alt    322 377 -55 -14,6

1101 KALUNDBORG 82 41 41 100,0
1107 KORSØR 79 85 -6 -7,1
1407 NYKØBING/TRUNDHOLM 19 25 -6 -24,0
1804 RINGSTED 199 179 20 11,2
1906 SKÆLSKØR 98 108 -10 -9,3
1910 SLAGELSE 169 222 -53 -23,9
1911 SORØ 127 141 -14 -9,9
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 106 127 -21 -16,5
2201 DRAGSHOLM 81 96 -15 -15,6

VESTSJÆLLANDS KREDS i alt   960 1024 -64 -6,3

0614 FLADSÅ 37 40 -3 -7,5



0814 HOLMEGAARD 4 9 -5 -55,6
1306 MØN/BOGØ 183 198 -15 -7,6
1401 NAKSKOV 70 76 -6 -7,9
1405 NYKØBING F 121 118 3 2,5
1408 NYSTED 69 66 3 4,5
1409 NÆSTVED 77 89 -12 -13,5
1601 PRÆSTØ 45 53 -8 -15,1
1807 RØDBY 78 81 -3 -3,7
1810 FAKSE/RØNNEDE 44 53 -9 -17,0
1901 SAKSKØBING 30 41 -11 -26,8
1912 STEVNS 101 101 0 0,0
2206 VORDINGBORG 93 98 -5 -5,1

STORSTRØMS KREDS i alt   952 1023 -71 -6,9

1809 BORNHOLM 215 205 10 4,9

BORNHOLMS KREDS i alt   215 205 10 4,9

0103 ASSENS 122 138 -16 -11,6
0204 BOGENSE 189 195 -6 -3,1
0208 BROBY 39 43 -4 -9,3
0611 FÅBORG 75 86 -11 -12,8
1104 KERTEMINDE 241 261 -20 -7,7
1201 LANGELAND 37 44 -7 -15,9
1214 LANGESKOV 265 241 24 10,0
1304 MIDDELFART 19 26 -7 -26,9
1305 MIDTFYN 54 55 -1 -1,8
1404 NYBORG 75 81 -6 -7,4
1502 ODENSE 118 132 -14 -10,6
1916 SVENDBORG 106 112 -6 -5,4
2013 TOMMERUP 53 61 -8 -13,1
2701 ÆRØ 103 124 -21 -16,9
2908 ÅRSLEV 83 82 1 1,2
2907 ÅRUP/VISSENBJERG 66 76 -10 -13,2

FYNS KREDS i alt    1645 1757 -112 -6,4

0609 FRØS HERRED 238 243 -5 -2,1
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 111 110 1 0,9
1909 SKÆRBÆK 116 121 -5 -4,1
1922 SYDSLESVIG 397 412 -15 -3,6
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 162 167 -5 -3,0
2004 TØNDER 145 165 -20 -12,1
2901 AABENRAA 200 215 -15 -7,0

SØNDERJYLLANDS KREDS i alt   1369 1433 -64 -4,5

0502 ESBJERG 54 59 -5 -8,5
1301 MALT HERRED 130 151 -21 -13,9
2202 VARDE 80 82 -2 -2,4

RIBE KREDS i alt    264 292 -28 -9,6

0605 FREDERICIA 94 102 -8 -7,8
0816 HORSENS 107 107 0 0,0
1106 KOLDING 72 76 -4 -5,3
2005 TØRRING 15 20 -5 -25,0
2203 VEJLE 89 88 1 1,1



VEJLE KREDS i alt    377 393 -16 -4,1

0207 BRANDE 142 144 -2 -1,4
0809 HERNING 221 212 9 4,2
0815 HOLSTEBRO 143 136 7 5,1
1001 IKAST 55 54 1 1,9
1203 LEMVIG 60 69 -9 -13,0
1803 RINGKØBING 73 71 2 2,8
1908 SKJERN 91 107 -16 -15,0
1913 STRUER 181 182 -1 -0,5

2007 TREHØJE lagt sammen med Herning 0 38 -38
-100,

0

RINGKØBING KREDS i alt   966 1013 -47 -4,6

0501 EBELTOFT 109 123 -14 -11,4
0704 GRENÅ 55 64 -9 -14,1
0802 HADSTEN/HINNERUP 78 89 -11 -12,4
0804 HAMMEL 32 38 -6 -15,8
1102 KALØVIG 126 133 -7 -5,3
1501 ODDER 265 272 -7 -2,6
1801 RANDERS/LANGÅ 97 100 -3 -3,0
1902 SAMSØ 62 63 -1 -1,6
1903 SILKEBORG 147 167 -20 -12,0
1905 SKANDERBORG 72 80 -8 -10,0
2905 ÅRHUS 268 261 7 2,7

ÅRHUS KREDS i alt    1311 1390 -79 -5,7

1112 KARUP 146 146 0 0,0
1105 KJELLERUP 93 104 -11 -10,6
1307 MORSØ 18 20 -2 -10,0
1907 SKIVE 88 104 -16 -15,4
2002 THISTED 152 175 -23 -13,1
2204 VIBORG 217 241 -24 -10,0

VIBORG KREDSi alt    759 840 -81 -9,6

0209 BRØNDERSLEV 85 90 -5 -5,6
0613 FARSØ 54 54 0 0,0
0606 FREDERIKSHAVN 152 145 7 4,8
0803 HADSUND 36 34 2 5,9
0812 HJØRRING 129 142 -13 -9,2
0813 HOBRO 73 75 -2 -2,7

0819
HVETBO HERRED Lagt sammen med Hvetbo nu 
Jammerbugt 0 13 -13

-100,
0

1204 LØGSTØR 33 38 -5 -13,2
1904 SKAGEN 37 43 -6 -14,0
1920 SÆBY 28 39 -11 -28,2
2801 JAMMERBUGT 110 114 -4 -3,5
2903 AALBORG/NØRRESUNDBY 162 164 -2 -1,2
2906 ÅRS 20 26 -6 -23,1
2911 AALESTRUP 45 50 -5 -10,0

NORDJYLLANDS KREDS i alt   919 977 -58 -5,9

MEDLEMMER TOTAL    12929 13728 -799 -5,8



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

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET

MEDLEMMER I UDLANDET MM. 157 161 -4 -2,5
(afd. 2304,2305,2306,2603,2604,2605,2607)

STØTTEMEDLEMMER MM 131 126 5 4,0
 (afd: 2303,2401,2402,2602)

SAMLET ANTAL PERSONLIG MEDLEMMER  13217 14015 -798 -5,7
         

Skole- og biblioteksmedlemmer

Erhvervskoler 13 15 -2 -13,3
Efter/Ungdomskoler 34 40 -6 -15,0
Gymnasier 44 48 -4 -8,3
Seminarer 12 14 -2 -14,3
Højskoler 12 12 0 0,0
Folke/privatskoler 398 468 -70 -15,0
Musikskoler 4 6 -2 -33,3
Andre  skoler 7 8 -1 -12,5

Skolemedlemmer i alt 524 611 -87 -14,2

Biblioteker i alt 56 64 -8 -12,5

Antal medlemmer i alt i Foreningen NORDEN:  13.797 14.690 -893 -6,08



Vidste du, at Foreningen NORDEN

 arbejder for øget samarbejde på 
kryds og tværs af de nordiske 
landegrænser 

 har taget initiativ til:
o pasfrihed i Norden
o frit nordisk arbejdsmarked
o den nordiske 

socialkonvention
o det nordiske 

kultursamarbejde
o det nordiske 

uddannelsessamarbejde 

 sætter fokus på: 
o skole og uddannelse
o venskabsbysamarbejde 
o kultur 

 sender unge på udveksling via 
projekt Nordjobb

 driver projektet Norden i Fokus 
som et nordisk informations-, 
kultur- og debatvindue på 
Frederiks og Carls Bastioner i 
København

 driver rådgivnings- og 
informations-telefontjenesten Hallo 
Norden

 samarbejder med bl. a. Nordisk 
Ministerråd om en række projekter

 blev grundlagt i 1919
 har 120 lokalafdelinger over hele 

Danmark
 har 13.000 personlige medlemmer
 har 580 skole- og 

biblioteksmedlemmer

 har mere end 100 organisationer, 
foreninger og institutioner som 
støttende og samarbejdende 
medlemmer

 er repræsenteret i en række 
bilaterale nordiske fonde

 udgiver magasinet NORDEN Nu, 
som tilsendes alle medlemmer fire 
gange årligt

 har søsterforeninger i alle de 
nordiske lande

 har en tilknyttet Foreningen 
NORDENs Ungdom (FNU)

De nationale foreninger med i alt ca. 
60.000 medlemmer har et 
samarbejds-organ (Foreningerne 
Nordens Forbund) til støtte for vores 
fælles interesser i styrkelsen af det 
folkelige nordiske samarbejde. 
Forbundet har medansvar for et antal 
regionale informationskontorer rundt 
om i Norden, for Orkester Norden og 
samarbejder med nye Foreningen 
Norden-afdelinger i Estland, Letland 
og Litauen. 

***

Som medlem af Foreningen NORDEN i 
Danmark kan du købe publikationer til 
fordelagtige priser, få gode 
rejsetilbud, rabatter mm. 

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