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FORORD

Foreningen har gennemført et meget højt aktivitetsniveau i 2008 på trods af 
manglende ressourcer både økonomisk og mandskabsmæssigt.  Denne års-
beretning vidner om høj aktivitet på et utal af områder. Og samtidig er syn-
ligheden blevet større. Vi har haft kronikker og kommentarer i de store aviser. 
Vi har kørt en kampagne for at få NRK 1 vist på det danske kabelnet – en 
kampagne, der lykkedes. Vi har arbejdet målrettet på klimaområdet, hvor vi 
fik produceret vores miljø-indkøbsnet, som en direkte virkning af Internt Kur-
sus – indkøbsposen er (ud)solgt i næsten 6.000 eksemplarer (det giver mod 
på mere merchandise). Og flere klimainitiativer vil se dagens lys i 2009 forud 
for FN internationale Klimatopmøde i København. Sprogpolitikken er blevet 
fulgt nøje og arbejdet i Jørn Lund-udvalget, som kom med rapporten Sprog 
til Tiden. Globaliseringsspørgsmålene er fulgt både nationalt og nordisk; ven-
skabsbysamarbejdet, hvor samarbejdet med Kommunernes Landsforening er 
intensiveret; stemmeretten eller manglen på samme for danskere, der bor uden 
for Danmark men arbejder og betaler skat i Danmark er fulgt bl.a. med en 
konference på Christiansborg; et nærmere samarbejde med Danmarks Bib-
lioteksforening om den nordiske biblioteksuge er etableret og et fælles oplæg 
om næste år at lave en afstemning i forbindelse med ugen, så vi får sammensat 
en folkelig nordisk litteratur topti, er blot nogle af de mange initiativer, der har 
fået særlig opmærksomhed i 2008. Dette arbejde er gennemført parallelt med, 
at vi udbygger vores interne information via hjemmesiden og forsøger at løfte 
standarden for servicering af det folkelige bagland i lokalafdelinger og kredse. 
Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger, vi får fra foreningens tillids-
folk – og den forståelse, der gives os, når det ind i mellem smutter.

2008 har ikke været noget nemt år. Vi mistede Norden i Fokus med udgangen 
af året, en aktivitet med en omsætning på en mio. kr. og i kølvandet på dette 
mistede vi også Frederiks Bastion, som er en perle på Christianshavns Vold. Vi 
mistede også 200.000 kr. i informationsstøtte til vores blad Norden Nu i 2008, 
så vi blev hårdt ramt. Omsætningsnedgangen fra 2008 til 2009 er således på 
1.200.000 kr. Over de seneste fem år har vi mistet projekter for over 4.400.000 
kr. om året. Det har betydet en stor aktivitetsnedgang, hvor foreningen siden 
2003, udover Norden i Fokus og informationspengene til Norden Nu, bl.a. 
har mistet Nordplus-mini (hvor vi i 2003 omsatte for næsten 3.000.000 kr.) 
og Nordkont@kt, Frederiks Bastion, udviklingsmulighederne i forbindelse 
med Lille Mølle, Øresundsmiljøskolen, fællesnordisk IT-løsning, Hallo Nor-
den og Triangelprojektet; en deraf følgende stor nedgang i personalet, hvor 
vi pr. september 2003 var 18 ansatte, og nu er nede på 7 ansatte og et deraf 
følgende manglende dækningsbidrag, af ganske anseelig størrelse, fra projekter 
og initiativer.

Projektarbejdet har i flere tilfælde kunnet sætte konkret handling bag de 
smukke ord, f.eks. i forbindelse med støtte til nordiske klasseudvekslinger. Pro-
jektarbejdet har været med til at sikre en kontinuerlig dialog med det offentlige 
nordiske system både fællesnordisk og nationalt, hvor også andre emner end 
de, der falder direkte ind under projektvirksomheden, har fået plads. Forenin-
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gen NORDEN har på den måde haft en direkte tilgang til beslutningstagerne 
i det nordiske samarbejde og derigennem kunnet fremføre folkelige politiske 
krav til politikere og embedsmænd. Projektarbejdet styrker foreningernes an-
seelse, så man tager det folkelige nordiske arbejde mere alvorligt, når vi ikke 
blot taler men også leverer varen. Projektarbejdet har været med til at sikre, at 
landskontoret som arbejdsplads har flere og mere engagerede medarbejdere i et 
dynamisk arbejdsmiljø, hvor der er udviklingsmuligheder, og hvor der er plads 
til at følge med og i visse tilfælde være på forkant med den teknologiske ud-
vikling. Projektarbejdet har mange gange givet positiv omtale i såvel de trykte 
som elektroniske medier. Projektarbejdet giver inspiration til det folkelige ar-
bejde også lokalt. Flere af projekterne er en naturlig integreret del af det lokale 
arbejde, f.eks. Skumringstid og Nordisk Gæstebud, og flere kunne blive det, 
f.eks. Nordjobb. Projektarbejdet er med til at give Foreningen NORDEN en 
høj anseelse blandt andre folkelige foreninger. Projektarbejdet har medført (i 
forbindelse med Norden i Fokus) at Foreningen NORDEN har disponeret 
over to meget centrale og markante bygninger på Christianshavn (Frederiks 
og Carls Bastioner), der ikke var kommet til vores disposition, hvis vi ikke 
havde været involveret i dette projekt. Bygningerne gav på flere områder gode 
fremtidsmuligheder for foreningen. 

Den folkelige forening eksisterer i dag på grund af og ikke på trods af, at fore-
ningen har valgt at gå ind i projektarbejdet.

Derfor er det også alfa og omega, at vi får genskabt mulighederne for at få 
tilført yderligere aktivitet med penge i halen til vores forening. Vi har i beg-
yndelsen af 2009 fået knap 300.000 kr. til et klimaprojekt, men der er lang 
vej igen, og det eneste, der for alvor vil kunne konsolidere foreningen, er en 
klækkelig forhøjelse af statstilskuddet. 

Der har efter vores mening altid været et alvorligt misforhold mellem det 
tilskud der tilgår de andre organisationer, der er registreret på samme plads 
i Finansloven, som vi er, og det tilskud vi får. Europabevægelsen med 1400 
medlemmer og en kontingentindtægt på kr. 190.000 får kr. 540.000 i stat-
stilskud. Foreningen NORDEN har 10 gange så mange medlemmer og 10 
gange så høj kontingentindtægt, men vi får blot tre gange så højt statstilskud. 
Det samme forhold gælder Atlantpagtsammenslutningen, der med sine 2000 
medlemmer får et statstilskud på kr. 790.000 og de andre, der står opført det 
pågældende sted i Finansloven.

Der er også et stort misforhold mellem det statstilskud, Foreningen NOR-
DEN i Danmark får, og det tilskud vores søsterorganisationer får. Det til 
trods for at vi skal løfte de samme opgaver, og at vi har det højeste medlem-
stal set i forhold til indbyggertallet. I Norge får Foreningen Norden i 2008 
NOK 3.700.000 i statstilskud og NOK 1.300.000 til skolearbejdet og NOK 
190.000 til Nordjobb. I Finland får Foreningen Norden 550.000 euro (ca. 
4.100.000 kr.) i statstilskud og 200.000 euro til skolearbejdet. I Sverige får 
Foreningen Norden SEK 7.900.000 og bidrag til Norden i Fokus-lokalerne 
på SEK 490.000. I Island får Foreningen Norden ISK 9.000.000 i statstil-
skud og ISK 3.500.000 til Nordjobb mm.
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Alligevel har vi i Foreningen NORDEN i Danmark et højt aktivitetsniveau, 
der godt kan matche de andre foreningers, og vi har en bedre medlemsud-
vikling.

Det giver en god baggrund for at kæmpe os tilbage og optimisme med at det 
lykkes. 13.000 medlemmer tager ikke fejl! Hundredvis af aktive tillidsfolk 
rundt om i landet, der knokler for det nordiske samarbejde, giver os styrke til 
at tage fat. For ikke at glemme sagen: Det nordiske samarbejde er vigtigere end 
nogensinde. Den øgede folkelige opbakning til NORDEN er et resultat af de 
overordnede drøftelser om Nordens rolle i globaliseringen. Hvilken form for 
globalisering ønsker vi? Ønsker vi ensartetheden som drivkraften i globaliser-
ingen, eller ønsker vi et samarbejde mellem forskellighederne. Foreningen har 
været klar i sit budskab på dette. Vi ønsker et udvidet internationalt samarbe-
jde samtidig med, at vi ønsker at bevare vores værdier, vores historie og vores 
identitet. Udfordringen ligger i, at når forskellighederne skal samarbejde, må 
det ske i respekt og indgående forståelse for hinandens identitet. Dermed står 
vi med et stærkt budskab på en overordnet og aktuel problemstilling, og da 
det nordiske samarbejde altid i handling har vist sin åbenhed overfor omver-
denen, er det svært at anfægte budskabet. 

Vi har med historisk baggrund nogle gode svar på fremtidens udfordringer og 
vi viser vejen ved selv at gå forrest. Det er ikke noget dårligt udgangspunkt at 
være en gammel hæderkronet folkelig forening, når man bygger på et formål, 
der indeholder svar på nutidens og fremtidens udfordringer.

København, den 14. april 2008
Foreningen NORDEN

Peter Jon Larsen
Generalsekretær 
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LANDSFORENINGENS  
ORGANISATION

Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag 
den 24. maj 2008 i byrådssalen på medborger-
huset, Ålborg.

Referatet er tilgængeligt på Foreningen NOR-
DENs hjemmesides afsnit for tillidsfolk. 
Landsformanden Frode Sørensen aflagde den 
mundtlige beretning. Efter formandens be-
retning og debatten herom blev beretningen 
vedtaget. Repræsentantskabet vedtog landss-
tyrelsens forslag til Strategiplan 2008 - 2010 
og Virksomhedsplan.

Regnskaber, kontingent og kontingent-forde-
ling og budgetter blev vedtaget, ligesom man 
valgte stemmeberettigede blandt de samarbe-
jdende medlemmer for de følgende år. Landss-
tyrelsen blev konstitueret (fremgår under 
afsnittet Landsforeningens organisation i per-
soner og tal). To kritiske revisorer blev valgt, 
nemlig Winnie Vitzansky, Direktør i Dan-
marks Biblioteksforening og Hans Peter Jør-
gensen, Silkeborg (nyvalg).

Landsstyrelsesmøder

I 2008 blev der afholdt 3 landsstyrelses-møder. 
Referaterne er tilgængelige på Foreningen 
NORDENs hjemmesides afsnit for tillids-
folk.

Første møde blev holdt den 23. februar på Fre-
deriks Bastion. 

Andet møde blev holdt 28. maj i Odense. 

Tredje møde blev holdt 8. november i Køben-
havn.

Forretningsudvalgsmøder

Forretningsudvalget bestod i 2008 af følgende 
medlemmer:
Arne Nielsen
Henrik Hagemann
Susanne Prip Madsen
Georg Møller
Erik Rasmussen

Merete Riber
Frode Sørensen (indtil 19. December 2008)

Der blev holdt 5 ordinære forretningsudvalgs-
møder i 2008, nemlig den 22. februar, 23. april, 
28. Maj, 2. september  samt den 30. oktober. 
Der henvises til referaterne på hjemmesiden.

Organisationsudvalget/ 
Aktivitetsudvalget

Organisationsudvalget bestod i 2008 af føl-
gende medlemmer:

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

Udvalget har holdt 2 møder i 2008, nemlig 
30. januar samt 14. august. Alle referaterne er 
tilgængelige på nettet på foreningens hjemme-
side.

Sproggruppen

Sproggruppen bestod i 2008 af følgende med-
lemmer:

 Henrik Hagemann 
Dorit Myltoft 

Gruppen følger såvel den danske som den nor-
diske sprogdebat.

I Foreningen NORDEN er vi til stadighed 
optaget af nabosprogene og deres placering i 
forhold til det danske sprog. I øjeblikket dis-
kuteres en egentlig lovgivning om det danske 
sprog, og Foreningen NORDEN har opfor-
dret til, at den nordiske sprogforståelse også 
bør have en fremtrædende plads. 

Foreningen NORDEN arbejder også for, at de 
skandinaviske sprogs stilling styrkes i under-
visning, medier og i anden offentlighed i alle de 
nordiske lande og selvstyreområder.

Foreningen NORDEN afgav i oktober 2008 
et høringssvar om ’Sprog til tiden’ til brug for 



�

regeringens videre arbejde med dansk sprog-
politik.

Foreningen Norden påskønnede med stor tak 
det grundige og redelige analysearbejde der 
ligger bag rapporten, og kunne tilslutte sig rap-
portens konklusioner, i særlig grad dem der ve-
drører forholdet til norsk og svensk.

Foreningen ønskede imidlertid også at under-
strege behovet for at sikre dansk og dermed 
de øvrige skandinaviske sprog i alle uddan-
nelser. Vi bad om, at der sikres bindende be-
stemmelser om norsk og svensk i folkeskolens 
afgangsprøver og ved prøver og eksaminer i 
ungdomsuddannelserne, og vi kan varmt an-
befale ønsket fra arbejdsgruppens flertal om 
bindende bestemmelser for brug af dansk også 
i de højere uddannelser til og med kandidat-
niveau. Kvaliteten i de højere uddannelser vil 
kun blive styrket ved en forstærket indsats for 
nabosprogsforståelsen på alle uddannelses-
niveauer, for med en beskeden indsats i form 
af kvalificeret nabosprogsundervisning vil den 
kulturelle, den sproglige og den faglige hori-
sont blive udvidet betragteligt.

I FN’s internationale sprogår er det naturligt 
at gøre opmærksom på at verdens sproglige 
mangfoldighed er mindst lige så truet som 
den biologiske mangfoldighed. Man antager 
således at der uddør et sprog hver 14. dag. Og 
selv om de skandinaviske sprog ikke hører til 
de ’truede arter’, er det skandinaviske sprogfæl-
lesskab for Danmark en væsentlig del af den 
sproglige mangfoldighed. Det bør også påpeg-
es at nabosprogsforståelse er en styrke for erh-
vervslivet. Danmarks samhandel med de øvrige 
nordiske landes tilsammen ca. 18 mio. indbyg-
gere er større end samhandelen med Tysklands 
ca. 80 mio. indbyggere.

For at bevare den sproglige mangfoldighed 
i Norden er det vigtigt at den nordiske 
sprogdeklaration, som regeringerne vedtog i 
2006, nu omsættes til praktisk virkelighed i 
form af en egentlig nordisk sproghandlingsp-
lan, og at Nordisk Ministerråd etablerer en 
stabil og bredt kompetent instans, både til ar-
bejdet med en sproghandlingsplan og til støtte 

for og samordning af det mangfoldige frivillige 
netværksarbejde der udføres på det sproglige 
område i Norden. En ikke uvæsentlig opgave 
i den sammenhæng er at sikre, at Nordplus-
ordningerne igen kommer til at virke efter den 
oprindelige hensigt.

Sprogfællesskab - det er da yt skrev Henrik 
Hagemann og Peter Jon Larsen i en kronik i 
Fyens Stiftstidende lørdag den 17. oktober, læs 
kronikken her

Flagning ved grænsen

Flagningen med de nordiske flag ved lande-
grænsen 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 mand-
skabet, 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 med-
delte 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 arrangemen-
tet opsagt pr. udgangen af maj 2002.  

Foreningen NORDEN overtog pr. 15. juni 
2002 flagningen med det danske og de nord-
iske 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 Fore-
ningen NORDEN modtog et beløb for at 
varetage flagningen ved grænseovergangene i 
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Kruså, Padborg (Oksevejen), Frøslev (motor-
vejen), Rudbøl og Sæd.

Flagningen er gennemført også i 2008, 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.

 I forbindelse med turnéen 2008 havde vi 
engageret forfatter Lisbeth Nebelong (bl.a. 
kendt for romanerne “Når engle spiller Mo-
zart” og “Færøblues”, hvis handling foregår på 
Færøerne) sammen med den færøske musiker 
Jensina Olsen. De to optrådte med stor suc-
ces d. 10.11. i Flensborg (godt 80 tilhørere), 
11.11. i Ålborg (godt 30 deltagere), 12.11. på 
Rødding Højskole (velbesøgt) og Silkeborg d. 
13.11. (ca. 60 deltagere).

Turnéen blev finansieret via fondsmidler, 
tilskud fra bibliotekerne og Foreningen NOR-
DEN lokalt samt entréer de forskellige steder.

Nordisk Informationskontor står også for op-
datering af udvidelse af læsekredsmaterialet til 
nordiske læsekredse. I 2008 blev læsekredsma-
terialet opdateret med et kapitel om finland-
ssvensk litteratur. Ejerskabet til det samlede 
materiale deles af Nordisk Informationskon-
tor og Foreningen NORDEN.

Formandsmøder

Møderne, der afholdes for lokalafdelingsfor-
mændene og praktisk opdeles i et vestdansk og 
østdansk møde, drejer sig primært om forbere-
delsen af repræsentantskabsmødet. Materialet 
til repræsentantskabsmødet bliver udsendt til 
tilmeldte deltagere inden mødet, og er et vigtigt 
baggrundsmateriale for formandsmøderne.

Formandsmøderne er blevet en vigtig institu-
tion 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 2008 blev formandsmøderne holdt den 14. 
august i Korsør og den 2. september i Århus 
med følgende program:

 1.  Foreningen NORDEN og det nordiske 
samarbejde v./ landsformanden Frode 
Sørensen

 2.  Status på tilstanden i lokalafdelingerne:
Hvordan ser situationen ud efter kom-
munalreformen? Stærke og svage sider 
– barrierer og muligheder v./ lokalafde-
lingsformændene/deltagerne. Ordstyrer 
Peter Jon Larsen

 3.  Konkretisering af den på repræsentant-
skabsmødet besluttede Strategiplan 2008 
- 2010 på lokalt niveau v./ formanden for 
Aktivitetsudvalget Arne Nielsen

 4.  Eventuelt, hvor alle andre sager kan rejs-
es. Ordstyrer Peter Jon Larsen. Derefter 
afsluttedes ved Arne Nielsen

Formandsinfo

Forretningsudvalget besluttede på sit møde 
den 19. december 2007 på forsøgsbasis at 
søsætte mailinformationen Formandsinfo.

Det er målsætningen at informationen ud-
sendes 1 gang om måneden indeholdende ko-
rte, aktuelle nordiske nyheder. Formandsinfo 
sendes alene til lokalafdelingernes formænd, 
som så suverænt bestemmer om og hvordan 
informationen skal videreformidles lokalt.

Efter en evaluering af de første numre blev 
det besluttet at gøre aktiviteten permanent, og 
Formandsinfo udkom i 2008 med 11 numre 
( juli måned blev sprunget over).

Internt Kursus

Foreningens interne kursus blev afholdt den 
22. og 23. november på Dalum Landbrugsskole 
ved Odense. Kurset havde deltagelse af 50, der 
alle fik en god oplevelse. 
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Kurset indledtes med en velkomst af Arne 
Nielsen, næstformand og formand for aktiv-
itetsudvalget. 

Norden og klimaudfordringerne v./ Tryg-
gvi Felixson, afdelingschef for Miljø, Nordisk 
Ministerråd

Hvordan handler vi lokalt for at gøre klimaet 
bedre globalt? v./ Tone Granaas, daglig leder i 
Grønn Hverdag i Norge

Temadrøftelser efter „Cafémodellen“. Tema for 
drøftelserne: Globalisering og den nordiske 
vinkel på Klima og Miljø
Hvordan kan vi arbejde med det lokalt?

Aftenunderholdning Teaterforestillingen: ”Det 
hungrende bæst” med bl.a. Rasmus Lyberth.

Arktis og klimaet v./ Isak Kleist – temaet bliv-
er indledt med visningen af Isak Kleist film 
”Ved de frosne floder” 

Derefter var der præsentation af cafegrup-
pernes arbejde ved deltagerne.

”Muligheder for realisering af caféernes forslag 
på kort og langt sigt” v./ Arne Nielsen, næst-
formand og Peter Jon Larsen, generalsekretær.
Kurset sluttede med et oplæg om ”Det nord-
iske samarbejde – fortid eller fremtid” v./ Niels 
Sindal, formand for Nordisk Råds danske del-
egation. 

Grupperapporter og referat fra kurset kan læs-
es på foreningens hjemmeside.

Læsekredse

I Foreningen NORDEN udtrykkes i Han-
dlingsplanen et ønske om, at lokalafdelingerne 
arbejder med nordisk litteratur. Lokalafdelin-
gerne anbefales at etablere læsekredse om nor-
disk litteratur og at lokalafdelingerne knytter 
rejseaktivitet til læsekredsarbejdet. 

Læsekredsene arbejder på baggrund af et kom-
pendium, som er udarbejdet af Nordisk Infor-
mationskontor 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 
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 af-
prøvet 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 kom-
pendiet, 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. Et idékatalog til læsekredsene og materi-
alet kan hentes på foreningens hjemmeside.

En rigtig god mulighed for det lokale nordiske 
arbejde!

Klima

Vision 2: Miljø og klima

Foreningen NORDEN vil være en konstruktiv 
medspiller i debatten om miljø- og klimaforhold, spe-
cielt med henblik på at være leverandør af nordiske 
synspunkter op til klimatopmødet i Danmark 2009.

Strategier:

 •  Foreningen NORDENs temamøde maj 
2009 skal handle om miljø og klimaforhold i 
nordisk perspektiv

 •  temamødet forberedes gennem en række ak-
tiviteter på lokalt plan, gerne i samarbejde 
med andre lokale foreninger og netværk og på 
landsplan i Foreningen NORDEN

 •  bidrage til at tage initiativer i miljøspørgsmål 
af fælles betydning. 

Vision 2: Miljø og klima

 •  der nedsættes et særligt miljø- og klimaud-
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valg, der skal udarbejde oplæg til hvordan 
lokalafdelingerne kan arbejde med visionen

 •  forretningsudvalg og landsstyrelse udarbejder 
forslag til hvordan temaet miljø og klima kan 
behandles på temarepræsentantskabsmødet 
maj 2009

 •  arbejdsgruppen samler materiale fra loka-
lafdelinger, internt kursus og repræsentantsk-
absmøde med henblik på at udarbejde forslag 
til Foreningen Nordens indspil til klimatop-
mødet i Danmark 2009

 •  Foreningen NORDEN indgår i samarbejde 
med Københavns Kommune i forberedelsen 
af en Nordisk Klimaundervisningsportal, 
som inddrager de nordiske venskabsbyers 
elever og lærere i en klimadialog.

Foreningen NORDEN har i 2008 arbejdet 
med et undervisningsprojekt om klima op til 
FN’s klimakonference i december 2009. Et un-
dervisningsforløb med undervisning i klima, 
med kontakt mellem lærere og elever i Norden 
om klima, med udveksling af klasser.

Foreningen NORDEN vil udvikle en særlig kli-
madialogplatform (der ikke må forveksles med 
en undervisningsprotal, men gerne ses som sup-
plement til eksisterende undervisningsportaler, 
herunder DRs nordiske portal), hvor de gamle 
nordiske brevvekslingsinitiativer får nyt liv i en 
moderne udformning. Platformen skal bruges 
til udveksling af erfaringer og målinger af hverd-
agens påvirkning af klima og miljø i det lokalm-
iljø børnene kommer fra.

Skoler i de nordiske lande opfordres til at arbe-
jde med flere elementer af klimadebatten lokalt:

 º  Deltage i et nordisk måleprogram udviklet 
til skoleklasser. Der udvikles et målepro-
gram hvor skoleklasser i hele Norden på 
planlagte datoer foretager de samme målin-
ger i f.eks. kystområder eller luft. Målin-
gerne indsendes og publiceres på webpor-
talen, så eleverne kan arbejde videre med at 
analysere data fra hele Norden

 º  Foretage undersøgelser af deres lokale miljø 
i relation til klimaændringer, f.eks. under-
søge lokale miljøeffekter på dyr og planter, 
ekstreme vejrhændelser, tilbagetrækning af 
isbræer eller undersøge anvendelsen af al-
ternative energiformer i deres by

 º  Dokumentere klimaændringer set i et 
tidsmæssigt perspektiv ved samtaler med 
bedsteforældre (film/interview)

 º  Diskutere ideer til løsninger og visioner for 
fremtidens klima – ligefra hvordan klima-
forandringer påvirker den enkelte unge til 
hvordan de påvirker globalt.

De lokale undersøgelser kan tænkes at være 
grønlandske elever der måler hvor langt is-
bræen i Ilulissat har trukket sig tilbage i løbet 
af deres skoletid, børn i Oslo der foretager ve-
jrobservationer og sammenligner med tidsseri-
er af vejrmålinger eller københavnske skole-
klasser der undersøger om der indvandrer nye 
varmekrævende fisk i Københavns havn.

Lokale klimadata og registrering af f.eks. en-
ergiforbrug skal ses i en sammenhæng, for at 
føre til en undren og refleksion hos eleverne. 
Derfor udvikles koordinerede dataindsamlin-
ger som præsenteres direkte på klimaportalen. 
Målinger som eleverne skal foretage skal være 
enkle og relatere sig til de unges egen hverdag. 
”Find andelen af sparepærer i hjemmet eller 
skolen” eller ”Hvor langt kører familiens bil pr. 
liter brændstof?” er eksempler på opgaver til 
eleverne. En ny opgave planlægges præsenteret 
på klimaundervisningsportalen hver uge i pro-
jektperioden. Målet er at elever fra flere nord-
iske lande rapporterer deres resultater på ugens 
opgave. Data fra de forskellige skoler samles i 
et oversigtsskema, og kan danne grundlag for 
den videre undervisning i klasserne. I analysen 
af forskelle og ligheder mellem de forskellige 
lande vil det være relevant at inddrage mange 
forskellige fag, bl.a. samfundsfag, matematik, 
fysik/kemi, geografi og biologi.

På Klimaundervisningsportalen planlægges 
der chatforums hvor eleverne kan stille hina-
nden spørgsmål til de indsendte resultater, ud-
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veksle billeder og diskutere hvordan det er at 
være ung i de enkelte nordiske lande.

De klasser der deltager i projektets startfase 
forpligter sig til at formidle deres eget arbejde 
og resultater videre til andre skoler på deres 
hjemegn. De får rollen som nordiske klimaam-
bassadører på klimaområdet og kan f.eks. tage 
ud og holde oplæg i andre klasser, lave udstill-
ing på det lokale bibliotek eller formidle via 
lokal tv eller radio og dermed udbrede kend-
skabet til børn og unges arbejde med klima i 
hele Norden. 

En ikke uvæsentlig effekt i forbindelse med 
kommunikationen og besøgene er selvklart, 
at den skandinaviske sprogforståelse vil blive 
styrket i forbindelse med aktiviteten. Klima-
dialogplatformen til brug for grundskolen 
vil tage udgangspunkt i dialog om de unges 
bekymringer samt muligheder og visioner 
for fremtiden og danne udgangspunkt for 
et flerårigt fokus på klima, lokale og globale 
miljøforhold i miljøundervisningen i Norden. 
Projektet vil være med til at klæde kommende 
generationer på til at løse fremtidens klimaud-
fordringer og styrke sammenhængskraften i 
Norden i en tid med naturmæssige og sociale 
konsekvenser af klimaændringerne. Portalen 
skal selvfølgelig give mulighed for, at linke til 
al relevant klimaundervisningsmaterialer om 
klima og Norden, ligesom den skal give inter-
aktive muligheder for såvel lærere som elever 
med pædagogiske anvisninger.

Derudover har foreningen arbejdet med et 
andet projekt, som hedder På sporet af Kli-
maet gennem at markere nordiske klima- og 
miljøtemaer i en bred folkelig sammenhæng 
gennem folkemøder på stationer og banegårde 
med en blanding af politiske og kulturelle ind-
slag op til FN’s Klimakonference i København.

Målsætningen er at sikre større opmærksom-
hed om de nordiske værdier og visioner på 
dette område med vægtlægning på styrkelsen 
af den offentlige deltagelse samt vægtlægning 
på klima (og dermed indgår en lang række af 
de øvrige emner, der er nævnt i strategien) samt 
ikke mindst en kobling til Agenda 21, som en 

særlig nordisk vision, der kom gennem den 
stærkt nordisk inspirerede Vor Fælles Fremtid 
– rapport vil koble projektet til strategien for 
bæredygtig udvikling. Brundtlandskommis-
sionen har med sine visioner om miljøet også 
skabt grundlaget for meget af klimatænknin-
gen, herunder at alle har et ansvar: stater såvel 
som den enkelte medborger, hvilket er en typisk 
nordisk inspiration i det globale arbejde. Vi vil 
i forbindelse med projektet invitere miljøprak-
tikere til møderne, for at vise de muligheder, 
den enkelte selv har for på en positiv måde at 
bidrage til bedre klima og miljø. Ligeledes hen-
vises til strategiens bemærkninger på side 29 
under Samarbete med andra aktörer, herunder 
frivilligsektorens rolle.

Foreningen NORDENS  
udvalg og netværk

Foreningen NORDENs udvalg nedsættes af 
Landsstyrelsen og fungerer som sagsforbere-
dende instanser for Landsstyrelsen. Disse ud-
valg er reguleret i henhold til landsforeningens 
vedtægter § 11, stk. 4 hvori der står „Landssty-
relsen nedsætter udvalg efter behov“. Udvalgene 
kommer med indstillinger til Landsstyrelsen, 
men har ingen selvstændig beslutningskompe-
tence. I 2008 havde Landsstyrelsen nedsat et 
Organisationsudvalg, et Ungdomsudveksling-
sudvalg, et Skolenetværk og en Sproggruppe.

I 2008 blev udvalgsstrukturen ændret i midten 
af året således, at landsstyrelsen efter det 
ordinære repræsentantskabsmøde i lige år 
nedsætter de faste udvalg, som har en funk-
tionsperiode på 2 år frem til næste ordinære 
repræsentantskabsmøde.

Landsstyrelsen kan også beslutte, at et udvalg 
skal have en kortere funktionsperiode end de 
2 år.

For perioden 2008 – 2010 nedsættes neden-
stående et Aktivitetsudvalg, et Miljø- og Kli-
maudvalg, et Skole og Biblioteksudvalg, et Infor-
mationsudvalg og et Sprogudvalg. Hvert udvalg 
består af 2 - 4 medlemmer valgt af landsstyrelsen 
og et medlem udpeget af forretningsudvalget 
blandt udvalgets medlemmer. Landskontoret 
udpeger en sekretær for udvalget.



12

Hvert udvalg holder 2 ordinære møder årligt. 
Udvalget kan holde flere møder, såfremt det 
holder sig inden for budgettet. Er det nødv-
endigt med flere møder end der er budgetmæs-
sig dækning for, kan udvalget søge forretning-
sudvalget om en tillægsbevilling. Efter hvert 
møde tilstilles der forretningsudvalget et ref-
erat og indstillinger fra udvalget til forretning-
sudvalget. Med baggrund i disse indstillinger 
kommer forretningsudvalget med sine kom-
mentarer og indstillinger til Landsstyrelsen.

Organisationsudvalgets/Aktivitetsudvalgets 
arbejde er der redegjort for under punktet 
”Organisationsudvalget/Aktivitetsudvalget”.

Ungdomsudvekslingsudvalgets arbejde er der 
redegjort for under punktet „Udvekslingsafde-
lingen“.

Skolenetværkets/Skole og Biblioteksudvalgets 
arbejde er refereret under punktet „Skolesa-
marbejdet“.

Informationsudvalgets arbejde er beskrevet 
under Informationsarbejdet, og

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 havde 
kredse. Med den nye regionale struktur, hvor 
amterne blev nedlagt, vedtog repræsentantska-
bet 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 og valgfo-
rum for landsforeningens landsstyrelse, som 
dermed sikres en bred geografisk repræsenta-
tivitet. De skal være debatforum for landsfore-
ningens aktiviteter, og de kredsvalgte landss-
tyrelsesmedlemmer skal tage sager med fra 
lokalafdelingerne til landsstyrelsesmøderne 
og forklare landsforeningens beslutninger for 
de lokale tillidsfolk. Derudover skal de lokale 

aktiviteter styrkes på kredsniveau, og kred-
sene har pligt til at følge de lokale afdelinger 
i området og bakke op, hvis der er problem-
er. Kredsene har fået styrket deres økonomi 
væsentligt gennem de senere år. Skolearbejdet 
i de lokale skolenetværk var et væsentligt ele-
ment i styrkelsen af kredsenes økonomi. 7 kr. 
pr. medlemskab i kredsen tilfalder kredskas-
sen fra landsforeningen. Kredsene bør også 
være det sted, hvor man samler landsdelens 
krav til landsforeningen. Vi prøver i fællesskab 
at give kredsarbejdet et løft i de kommende 
år. Hvad med lokale hjemmesider, fælles pro-
grammer, 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 region-
er var ikke funktionsduelig i vores forening. 
Roskilde-kredsen blev dog nedlagt i 2007, idet 
de ellers aktive lokalafdelinger i Roskildekred-
sen ikke gennem en årrække havde prioriteret 
kredsens arbejde. Lokalafdelingerne i Roskil-
de-kredsen blev bedt om at tage stilling til, 
hvilken af de tilstødende kredse, de ønskede 
at indgå i. I 2007 tog landsstyrelsen 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 venskabsbysa-
marbejdet har været oppe på kredsmøder og 
medvirket til, at de negative konsekvenser er 
minimeret.

Lokalafdelingerne

Landsforeningen har støttet aktiviteter i loka-
lafdelingerne, der er fornyende og henvender 
sig til potentielt nye medlemmer. Støtten bort-
faldt sidste år, da vi i stedet fik en for lokalafde-
lingerne meget gunstigere fordeling af kon-
tingentet. Landsforeningen afholder et årligt 
møde for lokalafdelingernes formænd. Der af-
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sættes et beløb på det årlige budget til formålet. 
Arbejdet i lokalafdelingerne går rigtig godt. 
Det daglige arbejde, som lokalafdelingerne ud-
fører 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 engage-
ment, 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 demokra-
ti med indbygget respekt og tolerance. De nor-
diske 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 spiller-
egler, som man også følger andre steder i ver-
den. 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 toleran-
cen. De nordiske værdier er utroligt velfun-
derede 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 folkes-
tyret. 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 foreningsarbe-
jdet påtager os ansvaret, og at vi står sammen 
om det. Dels med at skabe de rum, hvor men-
ingsudvekslinger 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 lokalafdelin-
ger er én blandt mange lokalafdelinger, som 
repræsenterer hver sit idepolitiske grundlag, så 
må vi kunne stå sammen om at bekæmpe ten-
denserne 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 problemstill-
inger. Vi kan alle sammen blive bedre til at 
markere skarpe standpunkter ud fra vores ide-
politiske grundlag, men vi skal ikke bare have 
meninger; vi skal også slås for dem. Lidt aktiv-
isme 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 fore-
ningens 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 kommu-
naldirektørbesøg. Venskabsbysamarbejdet i 
Norden handler om folkelighed. Vi kæmper 
for, at der er tale om reel udveksling mellem 
borgerne i venskabskommunerne: sportsklub-
ber, teatergrupper, aftenskoler osv. Det er vores 
erklærede målsætning, at ethvert barn, der 
går ud af folkeskolen, skal have været på ud-
vekslingsbesøg i et andet nordisk land mindst 
én gang. I forbindelse med kommunalrefor-
men 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 kom-
munalbestyrelserne. Man kan virkelig mærke, 
at det her er hjerteblod. Det har været rigtig 
flot, og vi kan være stolte af indsatsen.

Norden er fortsat vigtigst - langt vigtigst. I 
en ny pjece, som Kommunernes Landsforen-
ing har udgivet i 2008 fremgår: “Hvor de 271 
kommuner i gennemsnit havde tre venskabs-
byer, har de nye kommuner i gennemsnit fem 
venskabsbyer.” 306 ud af de 523 venskabsbyer, 
som de nye kommuner har er nordiske. Det er 
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60%! Se http://www.kl.dk/_bin/b3a47341-
b1a4-4502-a522-11f92277631e.pdf. 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 virkn-
ing. 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 udg-
ifterne til porto mm., som tidligere blev betalt 
til landsforeningen. Det er glædeligt, at det 
lokale arbejde på den måde får bedre økono-
miske vilkår. Lokalafdelingerne er ved at arbe-
jde 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 forenin-
gen. Selvfølgelig svinger det lidt fra lokalafde-
ling til lokalafdeling, men aktivitetsoversigten, 
som bringes i Norden Nu’s efterårsnummer 
se http://www.foreningen-norden.dk/im-
ages/NordenNu/2008/Norden_Nu_Pro-
gram_2008_09.pdf, afspejler, at der er kom-
met 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 bil-
lig for begge parter – ikke noget dårligt sted 
at spare. Mange har tilmeldt sig e-post servi-
cen fra landskontoret, og flere kommer til. På 
www.foreningen-norden.dk er der et log ind 
for tillidsfolk, hvor man kan følge med i lands-
foreningens beslutninger, læse referater fra alle 
landsforeningens møder, finde tillidsmands-
vejledning, vedtægter, årsberetninger mm. Og 
tillidsfolk kan også tjekke sin egen lokalafde-
lings 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. Lokalfore-
ningerne er hjertet i enhver landsforening. Det 
er der aktiviteterne skabes, nye medlemmer 
kommer til, og kravene til landsforeningen 
formes. Og det går godt – rigtig godt. Og når 
det går godt, så skyldes det de tusind tillids-
folk, der med iver arbejder for NORDEN’s 
sag rundt om i landet.

SKOLESAMARBEJDET

Vision 3: Skoler og  
uddannelsesinstitutioner

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

Strategier:

 •  udvikle en ny form for netværk på skole og 
uddannelsesområdet

 •  søge indflydelse på læseplaners udformning i 
folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og på 
lærerseminarierne

 •  påvirke udgivelser af undervisningsmateri-
aler om nordiske forhold til brug i folkeskole 
og ungdomsuddannelser

 •  udbygge kontakt til øvrige udannelsesinsti-
tutioner herunder efterskoler, højskoler og 
journalistuddannelserne.

Vision 3: Skoler og uddannelsesin-
stitutioner

 •  der udarbejdes en ny struktur for sko-
lenetværksarbejdet, til forelæggelse og ved-
tagelse i landsstyrelsen

 •  landsforeningen sikrer, at der formidles viden 
og materialer om Norden i Bio til skoler og ud-
dannelsesinstitutioner

 •  landsforeningen udsender nyhedsbrev til 
medlemsinstitutioner.
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Foreningen NORDENs nuværende skolear-
bejde har sin rod i en aftale mellem Forenin-
gen 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 Under-
visningsministeriet havde påtaget sig i forbin-
delse med indgåelsen af de nordiske aftaler på 
undervisningsområdet samt de nordiske forp-
ligtelser, der lå og fortsat ligger i Folkeskolel-
oven. Ingen af aftalerne er ændret siden aftalen 
blev indgået.

Foreningen NORDEN løfter fortsat opgaven, 
og har siden aftalen med Undervisningsminis-
teriet 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 muligh-
eder ved undervisningen i skandinaviske sprog 
og nordiske forhold.

Foreningen NORDEN har altid haft skolear-
bejdet som et væsentligt punkt på sit handling-
sprogram. Foreningens formål er at styrke og 
udvide det nordiske samarbejde, derfor sættes 
der også fokus på det nordiske islæt i undervis-
ningen af børn, unge og voksne.

Af Helsingforsaftalen fra 1972 fremgår 
regeringsaftalerne på det nordiske kulturom-
råde. Aftalerne vedrørende undervisningsom-
rådet 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” fær-

dighedsområderne nævnes: ”at undervisningen 
skal give eleverne mulighed for at udvikle fær-
dighed 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 føl-
gende 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 amt-
skreds, aktiv i både forening og skole. 

I forbindelse med repræsentantskabets ved-
tagelse af foreningens nye udvalgsstruktur er 
Skolenetværkets centrale opgaver overtaget 
af Skole- og biblioteksudvalget. Udvalget har 
følgende sammensætning. Merete Riber, for-
mand, Kristina Aaltonen, Peter Schmidt og 
Helle Nancke.

Udvalget har følgende  
kommissorium:

Det er udvalgets opgave at sikre og udbygge 
kontakten til nuværende og fremtidige skole- 
og biblioteksmedlemmer. Udvalget er ansvar-
lig for, at der udkommer minimum to udgaver 
af Nordisk Skolenyt og Biblioteksnyt hvert år.
 
Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne i højere 
grad involveres i Den Nordiske Biblioteksuge, 
især fra 2009 hvor Nordisk Ministerråds 
tilskud til projektet bortfalder. Udvalget skal 
etablere en lovovervågning som sikrer, at Fore-
ningen NORDEN kan afgive høringssvar, når 
der fremsættes lovforslag, som har betydning 
for de nordiske elementer i dansk lovgivning 
inden for skole- og biblioteksområdet. 

Udvalget skal med udgangspunkt i den indstill-
ing, som FNF’ s direktører forventes at afgive 
om det fremtidige Nordjobb, komme med en 
indstilling til hvordan vi fra dansk side ønsker 
at Nordjobb udvikles. 
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Udvalget skal søge at skabe en formaliseret 
kontakt til CIRIUS vedr. de skolerejser, som 
tidligere blev arrangeret i Foreningen NOR-
DENs regi. Udvalget skal undersøge samar-
bejdsmulighederne med lærerseminarerne og 
projekt Sprogpiloter, med henblik på at kunne 
understøtte hinanden i, at nordiske tekster og 
det nordisk sprog bliver et naturligt element i 
undervisningen. Udvalget skal følge udviklin-
gen i nordiske lærerudvekslinger og vensk-
absskoleklasser og komme med forslag til, 
hvordan området kan udbygges. 

Udvalget skal tage de initiativer, som heru-
dover er nødvendige for opfyldelsen af Fore-
ningen NORDENs Strategiplan 2008-2010. 
Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet 
udfærdiges et referat + en indstilling til forret-
ningsudvalget.

De lokale skolenetværk fortsætter arbejdet 
som tidligere.

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, hvo-
raf 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 sprogfor-
ståelsen, kan der ydes økonomisk støtte/hen-
vises 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 kam-
meraters skolehverdag.

De økonomiske midler, som ydes til det pæda-
gogiske skolearbejde, herunder klasserejserne, 
kommer i alle de nordiske lande og selvstæn-
dige områder fra undervisningsministerierne. 
I  Norge, Sverige og Finland med langt højere 
beløb end i Danmark. De nationale midler 
suppleres med midler fra Nordisk Minister-

råd, som fremkom ved, at politikerne i Nord-
isk Råd besluttede med virkning fra 1999 ved 
hjælp af Nordplus-ordningen at sætte yder-
ligere fokus på udvekslingsaktiviteten. 

Skolekonsulenten

I forbindelse med landsforeningens skolear-
bejde er ansat en skolekonsulent, hvis arbejd-
sområder er:

 •  Redaktion og udgivelse af et Skolenyheds-
brev til foreningens skolemedlemmer.

 •  Omfattende telefonisk rådgivning og ve-
jledning af skolemedlemmer og andre 
lærere.   

 •  Etablering af brevveksling mellem nord-
iske skoleklasser.

 •  Administration af udvekslingsrejse-mi-
dlerne fra Undervisningsministeriet, 
herunder de særlige Færø-midler og 
tilskudsmidler til islandske højskole-elev-
er.

 •  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-nor-
diske og bilaterale kurser i samarbejde 
med nordiske kollegaer.

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

 •  Tilrettelæggelse af den danske del af Mor-
gengry/Skumringstidarrangementer på 
tilmeldte skoler/skolebiblioteker/folke-
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biblioteker i den årlige nordiske bibliotek-
suge 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 (indtil repræsen-
tantskabsmødet). Herefter sekretær for 
det nye Skole- og biblioteksudvalg.  

 •  Servicering af skolenetværkets med-
lemmer og af foreningens medlemmer i 
skoleanliggender m.m.

 •  Etablere hjemmeside for skolemedlem-
mer: Norden i Skolen.

Skolenetværkets virksomhed

Foreningens landsdækkende skolenetværk har 
eksisteret i sin nuværende form siden 1998. 

Der er en repræsentant fra  hver kreds. I 2008 
har der været afholdt 1 møde.

Formålet med at have et skolenetværk i fore-
ningens regi er: 

 •  at give mulighed for at udvikle og styrke 
kvaliteten af foreningens skolearbejde 
med bedre service over for skolemedlem-
merne, 

 •  at skabe tættere kontakt mellem forenin-
gens medlemmer og lærere og elever på 
klasseudvekslingsrejser, 

 •  at kanalisere foreningspolitiske synspunk-
ter om undervisnings-  og uddannelsesak-
tiviteter til landskontor/ landsstyrelsen 
og 

 •  at rekruttere nye skolemedlemmer.

Blandt de emner, som netværket har 
behandlet, er:

 •  Styrkelse af samarbejdet med skolebogs-
forlag og faglige organisationer om udgiv-
else af materialer i henhold til gældende 

bestemmelser om nordisk indhold i un-
dervisningen.

 •  Styrket indsats med at markedsføre fore-
ningen og dens skolearbejde.

 •  Opfordring til Centre for Undervisn-
ingsmidler og CVU-centre om at tilbyde 
kursus i dansk med norsk og svensk.

 •  Undersøgelse af seminariernes undervisn-
ingsmaterialebehov i dansk med nordisk 
indhold.

 •  Forslag til ny vejledning om foreningens 
skolenetværksarbejde, centralt og lokalt.

 •  Kredsenes anvendelse af foreningens mi-
dler afsat til skoleformål.

 •  Netværksmedlemmernes aktive medvirk-
en til at få flere venskabsklasser.

 •  Den skandinaviske triangel, et erhvervs-
relateret samarbejde mellem Region Nor-
djylland og svenske len og norske fylker, 
som tænkes udvidet på kultur- og skole-
området.

 •  Det københavnske skolenetværks-
medlems initiativ om pjece omhandlende 
Skåne-besøg. 

 •  Norden i Bio projektet, som i 2006 udkom 
for første gang med et nordisk undervisn-
ingsmateriale bestående af en DVD med 
5 nordiske kortfilm, alle med temaet hu-
mor. I 2007 udkom en DVD med temaet 
Opvækst og i 2008 var temaet Tolerance 
og denne ”biopakke” henvendte sig især til 
folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. 

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

I 2007 udkom Norden i Bio materialet for 
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2. gang. Denne gang med temaet: Opvækst.    
(Sverige 2003), Sirkka (Finland 2001), Lille 
mand (Danmark 2006), Dansekonkurren-
cen (Island 2004) og Houdinis hund (Norge 
2003)

Det landsdækkende skolenetværk  
bestod indtil repræsentantskabsmø-
det i 2008 af følgende:

Arne Nielsen (fungerende fomand
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 ud-
peger 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 amtskred-
sen finansieres med de dertil afsatte 5 kr. (pr. 
medlem i amtet) til skolearbejde.

Skolevirksomhed i øvrigt

I beretningsperioden er der udsendt 2 Nyheds-
breve til skolemedlemmerne med information-
er om økonomisk støtte til lærer- og klasseud-
vekslingsrejser, 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 end-
videre informeret udførligt om Norden i Bio 
materialerne og materialet blev tilbudt skol-
erne. Nyhedsbrevene er tilgængelige på nettet 
for medlemmer.

Omfattende pædagogisk rådgivning i en folke-
oplysende eller undervisningsmæssig nordisk 
sammenhæng.

Der blev i beretningsperioden afholdt 1  fælles-
nordisk skolekonsulentmøde. 

Antallet af etablerede venskabsklasse-forbind-
elser var i 2008 ca. 40. Der er tegn på at det 
bliver sværere at opfylde skolernes mere ”ek-
sotiske” ønsker, da udbuddet af skoler i f.eks. 
Island ikke matcher ønskerne fra de øvrige 
nordiske lande. Skolerne informeres om an-
søgningsproceduren hos CIRIUS.

Hjemmesiden Norden i Skolen

Foreningen påbegyndte i slutningen af 2008 
arbejdet med at etablere en hjemmeside for 
skolemedlemmer. Hjemmesiden har primært 
til formål at præsentere nordiske undervisn-
ingsforløb i en række centrale fag samtidig med 
at lærerne skal tibydes inspiration og redskaber 
til en forbedret sprogundervisning i svensk og 
norsk. Nordisk undervisning i klima og miljø 
vil også være et centralt tema for hjemmesi-
den.

FNF

På dansk initiativ blev skolearbejdet grundigt 
drøftet i FNF-regi. Udgangspunktet var, at 
der er et stort uudnyttet potentiale ved at gen-
nemføre dele af skolearbejdet på fællesnord-
isk plan. Fra dansk side blev følgende punkter 
fremhævet:

 •  Fælles skolehjemmeside med lærervejled-
ninger og elevmaterialer a la Norden i 
Bio

 •  Nordisk rejselærerordning (gæstelærere)
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 •  Norden i Bios fremtid i skolesammen-
hæng

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

 •  Morgengry på skolerne

 •  Historiebogsgranskning og Nordens His-
torie i undervisningen

 •  Emne om nordisk hverdag a la Hverdag 
i Norden. Hvad spiser man til morgen-
mad/frukost

 •  Emne om nordiske højtider, hvordan fe-
jrer man jul i de andre nordiske lande

 •  Venskabsklasser – en udvikling af pro-
grammet med hjemmeside og mail-forum

 •  Nordisk legedag for de yngste med hæfte 
om typiske nordiske småbørnslege

 •  Fællesnordiske seminarer/kurser om rel-
evante temaer f.eks. mobning

Islandske unge på danske folke-
højskoler

I mere end ti år har Foreningen NORDEN 
administreret en bevilling på 50.000 kr. fra un-
dervisningsministeriet til uddeling blandt unge 
islændinge, som deltager i kursus på de frie 
kostskoler, fortrinsvis folkehøjskolerne. Fore-
ningen kan anvende 15 % til administration, 
resten på 42.500 kr. uddeles. Gennem årene 
har foreningen haft mulighed for at imøde-
komme 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 Nord-
isk Ministerråds midler administreret af  Nor-
dens Folkelige Akademi, Göteborg, som nu er 
nedlagt.

Støtte til islandske elever efter Nordisk Min-
isterråds nye Nord-plus ordning har efter-
hånden fundet en acceptabel form, således at 
Foreningen NORDEN i Island og en idræt-
sorganisation sammesteds får andele af mo-

bilitetsmidlerne og kan uddele disse. Fore-
ningen NORDEN modtager imidlertid et 
stigende antal ansøgninger. Selv om der samar-
bejdes med Foreningen Norden i Island, kan 
de fleste ansøgere kun komme i betragtning til 
et tilskud på ca. 1000 kr. 

I 2008 modtog foreningen mere end 80 
tilskudsberettigede ansøgninger.

Specielt i den sidste del af ansøgningsperioden 
steg antallet af ansøgninger markant. Dette 
skyldtes især følgerne af finanskrisen, som Is-
land i særlig høj grad blev udsat for. 

BIBLIOTEKSSAMARBEJDET

Vision 5: 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 in-
stitutioners programmer med den hensigt, at så 
mange som muligt får oplevelser i mødet med nor-
disk kultur.

Strategier:

 •  Foreningen NORDEN øger sit krav over for 
den danske regering og Nordisk Ministerråd 
til at få udbredt kendskabet til de nordiske 
nabosprog i skoler, uddannelser og folkeo-
plysning 

 •  Foreningen NORDEN øger sit krav over for 
den danske regering og Nordisk Ministerråd 
om, at alle nordiske public service-kanaler 
bør kunne modtages i hele Norden, også når 
tv-teknikken bliver digitaliseret.

 •  der etableres kontakter til kulturinstitutioner 
for at fremme nordiske aktiviteter

 •  aktiviteter på Frederiks Bastion og Nordisk 
Informationskontor, Flensborg søges formi-
dlet til interesserede lokalafdelinger til inspi-
ration for det lokale arbejde.
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Vision 5: Kulturinstitutioner  
– biblioteker – teatre – biografer – 
musikhuse – kulturhuse

 •  landsforeningen udbygger gennem sit arbe-
jde over for skoler, uddannelsesinstitutioner 
og oplysningsforbund forståelsen for vigtigh-
eden af kendskab til nabosprogene 

 •  landsforeningen støtter aktivt bl.a. gennem 
sin repræsentation i Dansk Sprognævn, 
at de nordiske aspekter indgår med vægt i 
dansk uddannelses-, medie- og sprogpolitik

 •  landsforeningen udsender nyhedsbreve til 
medlemsbiblioteker

 •  i forbindelse med arrangementet morgengry 
og skumringstid udsendes relevant materiale 
til folke- og skolebiblioteker

 •  landsforeningen udarbejder et idékatalog til 
lokalafdelingerne om samarbejdsmulighed-
erne med den lokale biograf om en nordisk 
filmuge.

Den 10. november 2008 blev Skumringstid 
traditionen tro afholdt. Temaet var: Kærlighed 
til NORDEN. Årets tekst til Skumringstid 
var specielt skrevet til lejligheden af den fin-
ske forfatter Eeva Kilpi. Til Morgengry var 
teksterne: Flumbra – en islandsk troldemor 
af Guðrún Helgadóttir. For de lidt ældre børn 
Manu Sareens “Iqbhal Farooq.  På biblioteker 
og på skoler var både program og engagement 
som vanligt meget varierende. I 2008 deltog i 
alt 370 biblioteker og skoler. 

Foreningen NORDEN har indgået aftale med 
Danmarks Biblioteksforening om samarbejde 
i forbindelse med afholdelse af Skumringstid 
2009, da samarbejdet med PR-foreningen for 
bibliteker ophørte med udgangen af 2008.

Deltagere

For 9. gang var der tilbud til børne- og skole-
biblioteker om at holde et særligt Morgengry-
arrangement. Tanken bag arrangementerne har 
fra første omgang været at belyse den fælles-
nordiske kulturbaggrund og nordisk litteratur 
i særdeleshed. 

Målet er fortsat at styrke kendskabet til nord-
isk litteratur og fortælle- og sangtraditioner.

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.  Skolekonsulent-
en deltager som medlem af projektgruppen. 
Foreningerne Nordens Forbund i Malmø fun-
gerer som projektkoordinator.

I årets løb blev der for foreningens biblioteks-
medlemmer udsendt et Biblioteksnyheds-
breve, hvor hovedindholdet var for-skellige 
informationer om Skumringstid/Morgengry 
og andet i Den Nordiske Biblioteksuge Alle 
danske biblioteker modtog efter afslutningen 
af Skumringstid en opfordringe til at melde sig 
ind i foreningen. Med opfordringen fulgte et 
tilbud om specielle boggaver, hvis biblioteket 
meldte sig ind i foreningen.

VENSKABSBYSAMARBEJDET

Vision 4: Venskabsbysamarbejde

Foreningen NORDEN vil sikre at venskabsbysa-
marbejdet fastholdes, udvikles og justeres i samk-
lang med ændringerne på det kommunale land-
kort, 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 ven-
skabsbyområdet på grundlag af den nye kom-
munale struktur. Der stræbes efter at fastholde 
de levedygtige venskabsbyforbindelser.

Vision 4: Venskabsbysamarbejde

 •  landsforeningen støtter og yder bistand til 
lokalafdelinger, der ønsker hjælp i forbind-
else med ændringer i venskabsbysamarbejdet 
på grund af kommunalreformen

 •  landsforeningen tilskynder til at venskabs-
bysamarbejdet sker i samarbejde med andre 
folkelige foreninger i kommunerne.



21

I 1939 blev venskabsbysamarbejdet mellem 
nordiske byer eller rettere kommuner startet, 
og det bredte sig. Den første venskabsbyforbin-
delse blev etableret mellem Thisted i Danmark 
og Uddevalla i Sverige. I dag indgår næsten alle 
nordiske kommuner i en tosidet, tresidet eller 
flersidet nordisk venskabskæde. Venskabsbysa-
marbejdet mellem nordiske kommuner opstod 
på Foreningen NORDENs initiativ, og det er 
fortsat i Norden, denne form for samarbejde er 
mest udbredt.

Efter kommunalreformen kom en ny kommu-
nal struktur, som også har påvirket det nord-
iske venskabsbysamarbejde. 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.

Kommunernes Landsforening har i 2008 
udgivet en brochure, der hedder Klar, parat, in-
ternational. Den handler om kommunernes in-
ternationale venskabsbysamarbejde efter kom-
munesammenlægningen, og den er glædelig, da 
opgørelsen viser, at Norden er vigtigst - langt 
vigtigst. Det fremgår: “Hvor de 271 kom-
muner i gennemsnit havde tre venskabsbyer, 
har de nye kommuner i gennemsnit fem vensk-
absbyer.” 306 ud af de 523 venskabsbyer, som 
de nye kommuner har, er nordiske. Det er 60 
%! Vi ved godt, at billedet ikke ser lige godt ud 
alle steder, og at I fortsat mange steder kæmper 
en brav kamp med de nye kommuner om at 
beholde det nordiske venskabsbysamarbejde, 
men det overordnede billede er ikke så slemt.

Det samme billede tegner sig i vores egen 
opgørelse, som i 2008 blev publiceret på vores 
hjemmeside. Her har både de nye og – hvad 
Kommunernes Landsforening selvfølgelig ikke 
har med – mange af de gamle kommuner via 
Foreningen NORDEN fortsat et aktivt ven-
skabsbysamarbejde. 

Der også er en kommunalreform i gang i de 
øvrige nordiske lande, så deres kommuner 
sikkert bliver sammenlagt, og pludselig har 
den nye større danske kommunes nordiske 

venskabsby igen en størrelse, som matcher den 
danske venskabsbys nye størrelse. Derfor har 
vi opfordret kommunerne til at vente med at 
eventuelt fravælge en anden nordisk vensk-
absby på grund af et størrelsesmæssigt mis-
forhold, indtil den kommunale struktur er på 
plads i hele Norden. 

Foreningen NORDEN skal gerne igangsætte 
arbejdet, men 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.

Landsforeningen og lokalafdelingerne har ar-
bejdet på at overbevise de nye kommuner om 
vigtigheden af det nordiske venskabsbysamar-
bejde 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 kon-
centrere 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 mulighed-
erne. En større folkelig forankring af vensk-
absbyarbejdet med en bredere involvering af 
foreningslivet, kulturlivet og idrætten ligger 
ligefor.

Vi må være også være endnu mere omstilling-
sparate. Et nordisk venskabsbysamarbejde på 
kommunalt plan skal i dag være effektivt og 
givende. Men det er der også masser af mu-
ligheder for. Det der adskiller det nordiske 
venskabsbysamarbejde fra andet er netop, at 
her er venskaber mellem byer, som er opbygget 
på samme måde, som bygger på de samme op-
gaver og som har brugere, der har samme for-
ventninger til servicen. Derfor er en udveksling 
af erfaringer netop noget, der kan bidrage til at 
gøre det kommunale system mere både bedre 
og billigere. Træk på erfaringer med ældreple-
jen i den svenske venskabsby, med natur, miljø 
og planlægning i den finske by, med kultur i den 
norske by, med vedligehold og planlægning af 
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veje i den islandske by mm. Og lad det ikke blive 
på det overordnede plan, lad medarbejdere fra 
mellemlederniveauerne komme på udveksling i 
en til to uger og se, hvordan de gør det i den anden 
by og tage erfaringerne med hjem. Det er enkelt 
og billigt, og kan skabe bedre og billigere løsnin-
ger i kommunen. Lad kommunens institutioner 
få en venskabsinstitutioner i de andre nordiske 
venskabsbyer, lad dem udveksle bibliotekaren 
og læreren, sundhedshjælperen og vejformand-
en. Lad institutionerne holde web-konferencer 
og få opbygget et tæt netværk af forbindelser. Få 
kommunens jobcentre og erhvervskontakter til 
at opbygge et nordisk netværk og få derigennem 
skabt et erhvervssamarbejde mellem virksom-
hederne i den nordiske venskabsbykæde. Mu-
lighederne er uendelige.

Nordisk venskabsbysamarbejde skal ikke 
mindst styrke de folkelige kontakter. Tag gerne 
et tema, det være sig om sport, slægtsforskning, 
kultur, historie, kunstudstilling, kirkekoncert, 
musik, teater, dans, frimærker, sprog, nordiske 
værdier i det europæiske samarbejde, livsvilkår 
i de nordiske samfund eller andre samfunds-
forhold fx den aktuelle klima og miljøprob-
lematik.  

 •  Samarbejde i konference-, seminar-, festi-
val- eller messeform 

 •  Samarbejde med flere lokale folkelige 
foreninger 

 •  Arbejde for at få flere lokale støttemed-
lemmer 

 •  Samarbejde med lokale biblioteker, organ-
ister, præster, kor, museer, folkedansere, 
spejdere, uddannelsesinstitutioner, social- 
og sundhedsområdet, erhvervsvirksomh-
eder, ældreråd 

 •  Etablering af NORDEN-afdelinger i alle 
nordiske kommuner med velfungerende 
nordisk venskabsbysamarbejde 

 •  Etablering af lokal venskabsbykomité 
med kommunalbestyrelsesmedlemmer og 
brugere, herunder Foreningen NORDEN 

 •  Etablering af lokalt kulturelt samråd

 •  Udveksling af journalister og journal-
istelever mellem lokale medier i venskabs-
bykredsen

 •  Udveksling af unge mellem venskabsby-
erne gennem Nordjobb 

 •  Venskabsbypas med rabat til transporter, 
overnatninger og seværdigheder 

 •  Sommerhusudlejning i venskabsbyer for 
medlemmer med rabat 

 •  Boligbytte på venskabsbyplan 

 •  Fremstilling af postkort med motiver fra 
venskabsbykæden 

 •  Udarbejdelse af lokal kultur- og fritids-
guide 

 •  Tilrettelæggelse af fællesnordiske aktiv-
iteter som f.eks. kursus/lejrskoler/ erh-
vervspraktikordninger for forskellige me-
darbejderkategorier i privat eller offentligt 
regi, f.eks. brandmandsøvelser 

 •  Foreningens skolearbejde i et venskabsby-
netværk 

 •  Hjemmeside om nordisk venskabsbysa-
marbejde og andet internetsamarbejde 

 •  Kursus i vejledning i fondssøgning, presse-
kontakt og samarbejde med Foreningen 
NORDENs støtteforeninger 

 •  Fotokonkurrence efterfulgt af vandreud-
stilling 

 •  Samarbejde med nordiske ambassader - 
gensidige besøg 

 •  Arrangementer i forbindelse med nord-
iske højtider og nationale dage med ind-
slag af sang, dans, mad og drikke.

Vi er parat til at gøre en forskel - vi skal bare 
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have overbevist kommunalpolitikkerne om 
visdommen i opretholdelsen eller etablerin-
gen af det nordiske venskabsbysamarbejde. Og 
på nye måder – ikke kun kransekagemøder 
med hyggesnak, men et effektivt baseret sa-
marbejde, der så medvirker til skabelsen af de 
folkelige kontakter.

Det er ikke nok blot at bevare, vi skal som 
forening også vise villighed til forandring og 
udvikling. Heldigvis sker det også mange sted-
er. 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 foren-
ing så vigtige arbejdsfelt. Foreningen NOR-
DEN har sendt et hyrdebrev ud til kreds-
formændene. Vi bad om tilbagemelding, hvis 
der var konkrete problemer i kredsene på ven-
skabsbyområdet. 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 samarbe-
jde lokalt.

Det brede folkelige arbejde, der foregår i Nor-
den, adskiller det nordiske samarbejde fra an-
det internationalt samarbejde. I den forbin-
delse 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 venskabsbysamarbej-
det, men både form og indhold er forskelligt 
fra det nordiske samarbejde. Disse venskabs-

byforbindelser er mere sporadiske, og indgår 
ikke i de nordiske venskabsbykæder, ligesom 
disse venskabsbyforbindelser ikke har nogen 
folkelig forankring. Dog har Foreningen NOR-
DEN 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 ven-
skabsbykæder 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 sa-
marbejde og en central del i Foreningen NOR-
DENs virksomhed, ikke mindst i de 140 loka-
lafdelinger i Danmark. 

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

En grundlæggende forudsætning for det nor-
diske 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 plat-
form for dialog med udveksling af ideer og ud-
vikling af et folkeligt engagement og dermed 
genererer det frivillige resurser - ofte af et gan-
ske betydeligt omfang. 

Alle de nordiske lande er præget af et velud-
viklet foreningsliv, som udgør et vigtigt funda-
ment for vort folkeligt baserede demokrati. In-
gen 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 repræsent-
anter og administrationer både lokalt, region-
alt og på landsplan. For langt hovedparten af 
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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 venskabsbysamarbe-
jde særligt givende. Inden for såvel det lokale 
demokrati- og forvaltningsområde som inden 
for de sociale, uddannelsesmæssige, tekniske 
og kulturelle områder er der et stort sammen-
fald af interesser i Norden, idet disse områder 
er præget af en i høj grad ensartet samfund-
stænkning. Derfor vil idéudveksling inden for 
specielt disse områder i en nordisk sammen-
hæng være et godt supplement til den nation-
ale idéudveksling, der finder sted. 

Samtidig giver det nordiske venskabsbysa-
marbejde en helt unik mulighed for folkelig 
deltagelse i arbejdet, da det officielle nord-
iske 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 uddannelses-
marked. Endvidere er de kulturelle, sproglige 
og geografiske barrierer meget mere overkom-
melige for folkelig deltagelse, end tilfældet er i 
andet internationalt samarbejde. I den forbin-
delse er det også værd at nævne, at de nordiske 
lande er præget af de samme folkelige organi-
sationer med samme indhold og en opbygning 
med vægt på de lokale afdelinger og netværk. 
Dette giver en naturlig forudsætning for kon-
taktskaben over de nordiske grænser med lige-
sindede og folk med fælles interesser gennem 
venskabsbysystemet. I alle de nordiske lande 
har foreningslivet en central rolle i det kom-
munale 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 venskabs-
byaktiviteter 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 venskabsbysamar-
bejde, som Foreningen NORDEN har skabt. 
I det folkelige samarbejde ligger et potentiale, 
som det professionelle kommunale system el-
lers har svært ved at fange op:

 •  Det nordiske venskabsbysamarbejde 
udgør et centralt element i den lokale nor-
diske folkelige forankring. 

 •  Det nordiske venskabsbysamarbejde bør 
etableres og gennemføres i et positivt sa-
marbejde mellem kommunerne og Fore-
ningen NORDENs lokalafdelinger, hvor 
kommunerne bl.a. bidrager med økono-
miske resurser og foreningerne med frivil-
ligt engagement. 

 •  Det nordiske venskabsbysamarbejdes ar-
rangementer bør - ud over parternes egne 
aktiviteter - altid indeholde fællesmøder 
med henblik på den overordnede plan-
lægning af fremtidige aktiviteter og gensi-
dig information. 

 •  Det nordiske venskabsbysamarbejdes 
udvidelse med nye partnere i Norden og 
Nordens nærområder bør altid ske i gensi-
dig forståelse mellem kommunen og Fore-
ningen NORDEN og i forståelse med de 
øvrige kommuner i venskabsbykæden. 

 •  Det nordiske venskabsbysamarbejde eta-
bleres mellem ligestillede parter, hvilket 
er grundlaget for dets form og indhold. 
Derved adskiller det nordiske venskabs-
bysamarbejde sig fra anden venskabsby-
virksomhed. 

I beretningsperioden har landskontoret ikke 
direkte været involveret i at knytte nye nordiske 
venskabsforbindelser, men landsforeningen 
har hjulpet flere lokalafdelinger og kommuner 
med at få den nye kommunale virkelighed til at 
matche et nordisk venskabsbysamarbejde. 
I 2008 fik vi som nævnt lavet en ny venskabs-
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byliste på grundlag af de nye venskabsbyer, og 
vi fik også givet venskabsbykæderne farver, så 
vi kunne se, hvor der var aktivitet, og hvor der 
var mindre aktivitet. Listen kan ses på http://
www.foreningen-norden.dk/venskabsbyer/
Venskabsbyer_Marts_2009.pdf. 

DET NORDISKE GÆSTEBUD

Nordisk Gæstebud er et fællesnordisk initiativ, 
der opstod i 2002 på opfordring fra FNF. Et 
godt tilbud til lokalafdelinger og skolemedlem-
mer, der måtte ønske at deltage.  Formålet med 
initiativet  er, at tilbyde  et  Nordisk Gæstebud 
med mad og drikke med anvendelse af nord-
iske produkter til nordiske retter på Nordens 
dag i foråret som pendant til Skumringstid i 
efteråret. 

Nordisk Gæstebud er en nordisk fest med nor-
disk mad, nordiske madtraditioner, viser og 
underholdning. Gæstebuddet afholdes hvert år 
i alle de nordiske lande i forbindelse med Nor-
dens dag den 23. marts, som er den dag hvor 
grunden blev lagt for det officielle nordiske sa-
marbejde. På denne dag i 1962 underskrev de 
nordiske Statsministre Helsingforsaftalen.

Norden afdelingerne samarbejder lokalt med 
forskellige partnere, f.eks. museer, levnedsmid-
delbutikker, 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.

Som inspiration til menuen for Nordisk Gæste-
bud har landskontoret følgende bøger til salg:

Det Nordiske Køkken 1+2 samt Madkultur i 
Norden.

LANDSLOTTERI

Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. 
marts til 30. april 2008. Landslotteriet blev 
gennemført på skrabelodder som foregående 
år. I 2008 blev der solgt 32.967 lodsedler mod 
40.240 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 2008 gik der bl.a. et 
gavekort til FDB, en  familierejse til Grønland, 
Husqvarna komfur samt en lang række øvrige 
præmier.

INFORMATIONSARBEJDET

Vision 8: Synlighed

Foreningen NORDEN vil være en synlig 
folkelig organisation i det offentlige rum.

Strategier:

 •  Foreningen NORDEN vil gøre opmærksom 
på sine aktiviteter gennem medierne, især de 
lokale og regionale

 •  Foreningen NORDEN vil benytte enhver 
anledning til at markere nordiske holdninger 
og værdier

 •  Foreningen NORDEN vil udnytte eksis-
terende oplysningsmaterialer til at gøre sig 
synlig, samt arbejde for at få udarbejdet nye 
oplysnings- og informationsmaterialer.

Vision 8: Synlighed

 •  foreningens aktiviteter beskrives og formidles 
til pressen ved enhver lejlighed

 •  lokalafdelinger forsynes gennem en ny formi-
dlingsmetode via mailsystemet med relevant 
informationsmateriale, der kan bruges til 
synliggørelse i lokalpressen (Morgengry/
Skumringstid, Nordisk Gæstebud, Nordjobb 
mv.)

 •  udvalgte spots fra ”Nord NU” formidle til 
øvrige presse.

NORDEN Nu Beretning

Efter en periode uden informationsnævn bes-
luttedes det i beretningsåret at oprette et in-
formationsudvalg med landsformand Frode 
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Sørensen som formand. Øvrige medlemmer 
var Georg Møller og Flemming Thøgersen, og 
fra december desuden Lizzie Moe.

Udvalget holdt to møder i 2008.

Repræsentantskabs-beslutningen i 2007 om 
at flytte det årlige møde til maj/juni med-
førte ændringer i udgivelsestidspunkterne for 
NORDEN Nu.

Flytningen muliggjorde en tidligerelæggelse af 
årets sidste udgave, som hidtil var udkommet i 
oktober (efter repræsentantskabsmødet) med 
det sædvanlige indstik med lokalforeningernes 
sæsonprogrammer. Fremrykningen betød, at 
også septembers og hele oktobers aktiviteter 
kunne medtages i indstikket.

Magasinet NORDEN Nu udkom i januar, 
april, juni og august.

Januar-udgaven indeholdt rejsekataloget som 
et 28 siders indstik, og august-udgavens pro-
gram-indstik var på 44 sider.

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

2008-udgaverne var alle lay-out’et af Charlotte 
Falk Sørensen.

Statistik for 2008

NORDEN Nu’s udgaver udkom i beretning-
såret med i alt 166 sider:

Januar 16  sider + rejse-indstik 28 sider
April 28 sider
Juni 36 sider
August 16 sider + program-indstik 42 sider.

Artikeltyper for 2007-udgaverne (alfabetisk):
Aktualitetsartikler 8
Aktuelle nordiske forhold 8
Andre artikler 2
Artikler om nordiske lande 14
Bøger mv 4
Foreningsnyt 17
Historiske artikler 7
Kulturartikler 8

Læser-indlæg 2
Rejseartikler 2

Pressen

Foreningen NORDEN har i 2008 haft flere 
indlæg i pressen bl.a.

Sprogfællesskab - det er da yt

Henrik Hagemann og Peter Jon Larsens havde 
en kronik i Fyens Stiftstidende lørdag den 17. 
oktober 2008 og

TV er ikke ren underholdning

Peter Jon Larsen havde en kommentar i Jyl-
lands-posten mandag den 20. oktober 2008.

NORDJOBB

2008 har været et godt år for Nordjobb i Dan-
mark, hvilket vi også gjorde opmærksom på 
over for jeres minister i forbindelse med vores 
positive kommentarer til handlingsplan ”Dan-
mark – et godt sted at arbejde”.

Der har været en fremgang i antallet af Nor-
djobbere – fra 101 i 2005 til 125 i 2007 og til 
144 i 2008. Generelt har arbejdsgiverne været 
tilfredse med både Nordjobberne og den serv-
ice de har fået fra Nordjobb i Danmark. Nord-
jobberne har også været tilfredse med jobbene 
og de tilbudte aktiviteter, men antallet af del-
tagere i de tilbudte aktiviteter har været svin-
gende.  Formidlingen af boliger har fungeret 
udmærket. 

Administration

Nordjobb i Danmark har en fastansat projek-
tleder (ansat hele året), som har det overordnede 
ansvar for gennemførelsen af Nordjobb. Deru-
dover er der tilknyttet militærnægtere, som 
for det meste arbejder i en 4-måneders peri-
ode. Militærnægtere ansat i sommerperioden 
fungerer også som fritidsledere. Samarbejdet 
på Nordjobb-kontoret i København fungerer 
generelt fint. Samarbejdet med det nordiske 
sekretariat i Malmø har været godt, og vi har 
fået god støtte derfra.

Allerede i efteråret 2007 blev årets Nordjobb-
virksomheder kontaktet med henblik på delt-
agelse igen i 2008. Kontakten blev gentaget i 
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jan./feb./marts 2008. Foreningen NORDENs 
lokalafdelinger bliver kontaktet for at få dem 
gjort 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 kul-
turprogrammet. Desværre kunne FNU ikke 
skaffe personer der kunne påtage sig opgaven 
med fritidsprogrammet. Lister over poten-
tielle arbejdsgivere udarbejdes af projektled-
eren og militærnægterne så en målrettet ind-
sat kan gøres overfor nye virksomheder. Fra 
ca. 1. april følges på Arbejdsformidlingens 
hjemmesider( Jobnet) udbuddet af Hotjob 
– job, der er specielt rettet mod

Arbejdspladser

Anskaffelsen af Nordjobb-arbejdspladser er 
foregået på følgende måde (rækkefølgen er 
udtryk for prioriteringen):
 1.  Kontakt til tidligere arbejdsgivere.
 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 arbejdsformi-

dlings 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.

Kontakten med arbejdsgiverne

Kontakten til arbejdsgiverne har været god og 
har primært foregået pr. tlf. og mail. Der har 
været forskellige ønsker fra forskellige arbejds-
givere og dette gør at man må behandle dem in-
dividuelt. Mange arbejdsgivere ønsker, at Nor-
djobberne har et skattekort når de begynder 
at arbejde. Dette ønske vil vi tage op med de 
lokale skattemyndigheder, der udsteder skat-
tekortene. Det er et problem, at mange arbe-
jdsgivere 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 Nordjob-

bere 2008

Antal Nord-

jobbere 200�

28 144 93

Der er tale om en relativ stor fremgang i forhold 
til 2007. Årsagen til fremgangen er dels, at ar-
bejdsmarkedet er blevet mere gunstigt samt at 
”gamle” arbejdsgivere har vist interesse igen. 
Også den geografiske spredning af Nordjob-
berne har været som ønsket. Det er dog et mål 
for Nordjobb i Danmark, at sprede Nordjob-
berne yderligere. 

Antal Nordjobbere fordelt på  
nationalitet og køn

Land K M
Danmark 0 0
Finland 8 6
Grønland 1 0
Norge 2 0
Sverige 26 43
Færøerne 0 0
Åland 0 0
Island 3� 21
Sum �4 69

Det er beklageligt, at der har været så få Nor-
djobbere fra de selvstyrende områder. Dette 
skyldes dels få ansøgere og dels betænkeligh-
eder hos nogle arbejdsgivere. Fordelingen viser 
at der er mange islændinge, men der er dog ret-
tet betydeligt op på den skæve fordeling, der er 
især kommet betydeligt flere svenske Nordjob-
bere 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.  Nord-
jobbere der ikke blev mødt fik tilsendt udførlig 
anvisning på hvad vedkommende skulle gøre 
for at finde bolig/arbejdsplads.
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Fritidsprogrammet i Danmark

Fritidsprogrammet har bygget på de mest pop-
ulære 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 (rutch-
ebanen) var igen en populær aktivitet. Der blev 
også arrangeret bowling m.m. I Odense var der 
velkomstmiddag og lokalafdelingen af Fore-
ningen NORDEN arrangerede Sct. Hans fest 
og en vellykket tur til Klatrehuset i Odense. I 
Skagen var der velkostmøde med spisning på 
en af fiskefabrikkerne.

Bolig

Nordjobberne har boet hos private udlejere 
(værelser/lejligheder) eller på kollegieværelser 
(Håndværkerskolehjemmet). Mange Nord-
jobbere har været glade for at bo samlet, og det 
fungerede fint i 2008. 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 loka-
lafdelinger. Arbejdsformidlingens hjemmeside 
( Jobnet) har henvist til www.nordjobb.net.

Slutord og refleksioner

Generelt har 2008 været et godt Nordjobb-år 
i Danmark. Vi har haft flere Nordjobbere og 
der har generelt ikke været så mange proble-
mer. Der har i perioder manglet ekstra person-
aleressourcer specielt i forhold til at tilbyde et 
optimalt fritids- og kulturprogram. 
Foreningen NORDEN i Danmark forventer 
at der fortsat gøres en indsats for at flere dan-
ske unge får et Nordjobb og at der i det hele 
taget arbejdes på at skabe en bedre balance 
blandt landene i projektet.

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 ”Danmark 
– et godt sted at arbejde”, kan være et bidrag til 
at fremme formålet med den ekstra gevinst, at 
det er mellem lande, hvor forskellene er mini-
male og forventningerne fra såvel arbejdstagere 
og arbejdsgiver er stort set de samme. Vi er 
meget glade for den opbakning ministeren er 
kommet med til de synspunkter, vi kom med 
til ham i januar 2008.

Vi håber, at vi også i 2009 vil være i stand til 
at gennemføre et forbedret Nordjobb, selv om 
arbejdsmarkedssituationen er ændret gennem 
de seneste måneder.

HALLO NORDEN

Vision 6: Projekter

Foreningen NORDEN vil byde ind på admin-
istration 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 projek-
ter med nordisk indhold

 •  personale, der ansættes i forbindelse med pro-
jekter søges i så vid udstrækning som muligt 
integreret med det øvrige personale på land-
skontoret, med henblik på en styrkelse af hele 
virksomheden.

Vision 6: Projekter

 •  der sættes i 2008 og 2009 fokus på Nord-
jobb med henblik på at sikre flere udsend-
elser af danske unge i Nordjobb og til fortsat 
at udbygge relevante arbejdspladser til unge 
fra de nordiske lande

 •  der ydes aktiv støtte til lokalafdelinger, der 
vil bygge Nordjobb op på venskabsbyplan
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 •  kulturarrangementer fra Frederiks Bastion 
søges tilbudt til interesserede lokalafdelinger.

Hallo Norden Nordisk Ministerråds infor-
mationstjeneste, 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, arbejdssø-
gende samt studerende og pensionister. Hallo 
Norden assisterer her typisk ved at orientere 
om gældende loven og regler samt ved at hen-
vise til relevante myndigheder. Hallo Norden 
vejleder desuden personer, der på forskellig vis 
har brug for informationer om forhold i og mel-
lem de nordiske nationer og autonome områder. 
Hallo Nordens har også til opgave at registrere 
de problemområder, personer risikerer at kom-
me 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 græn-
sepolitiske sekretariat i ministerrådet. Sekre-
tariatet udarbejder efterfølgende lister og rap-
porter, der forelægges relevante politiske fora 
med henblik på at finde praktiske realisable 
løsninger. 

I det daglige arbejder Hallo Norden hoved-
sageligt med de spørgsmål vi modtager tel-
efonisk 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. fly-
tning, arbejdsmarked, uddannelsesforhold og 
skat i de nordiske lande. 

Hallo Norden arbejder med disse hindringer 
i samarbejde med det nordiske Grænsehin-
dringsforum, informationstjenester som ek-
sempelvis Øresund Direkt, Nordisk Minister-
råds sekretariat samt relevante myndigheder 
og institutioner.

Nyheder
Nyt netsted
Hallo Norden udvidede sit netsted kraftigt i 
2008. Det betyder at det nu er muligt at finde 
langt flere oplysninger på siderne.

Grænsehindringsdatabase
Nordisk Ministerråd har i 2008 taget initiativ 
til og offentliggjort en grænsehindringsdatabase 
som Hallo Norden er med til at vedligeholde. 
Databasen kan bruges af alle som et redskab 
til at sætte politisk fokus på grænsehindringer 
mellem de nordiske lande. Databasen findes på 
www.granshinder.norden.org. 

Spørgsmål i 2008

I 2008 besvarede Hallo Norden 5255 
spørgsmål, heraf besvarede Hallo Norden i 
Danmark 482. De almindeligste spørgsmål 
drejer sig om arbejde, a-kasse, skat, socialfor-
sikring og generel information om at flytte.

Antallet af henvendelser har været stabilt 
de seneste tre år, men spørgsmålene bliver 
mere komplekse. Dette skyldes sandsynligvis 
primært to ting. For det første er der nu flere 
tjenester der yder mere specialiseret service 
– det drejer sig ud over Øresund Direkt om 
www.nordisketax.net, der rummer oplysninger 
om skat, og den nordiske socialforsikringspor-
tal, www.nordsoc.org. For det andet er der nu 
langt flere oplysninger på Hallo Nordens eget 
netsted. Dette betyder at det bliver nemmere 
og nemmere at finde svar på simple spørgsmål 
på internettet uden personligt at kontakte 
Hallo Norden. 

Debatarrangementer

Hallo Norden har i samarbejde med Forenin-
gen NORDEN og Norden i Fokus afholdt to 
debatseminarer i efteråret 2008.

 •  Offentligt seminar om danske statsborger-
es ret til at stemme når de bor i udlandet.

 •  Offentligt seminar om det nordiske lovsa-
marbejde.

Især seminaret om stemmeret var velbesøgt. 
Problemet er at danske statsborgere mister 
deres stemmeret til Folketingsvalg to år efter 
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de er flyttet ud af landet uden derved at opnå 
stemmeret til parlamentsvalg i et andet land. 
På seminaret udtrykte en række borgere deres 
frustrationer over dette, mens politikere og ju-
rister diskuterede mulighederne for at ændre 
lovgivningen. Den eneste farbare vej synes at 
være at ændre den danske grundlov. Forenin-
gen NORDEN har påtaget sig opgaven at 
fortsætte arbejdet med dette spørgsmål.

Andre aktiviteter 

Hallo Norden holder jævnligt møder med in-
formationstjenester, ambassader og andre der 
beskæftiger sig med borgere når de bevæger sig 
over grænserne.

Eksempel: Islands ambassade
Eksempelvis kontaktede Islands ambassade i 
november Hallo Norden. Ambassaden havde 
erfaret at mange islandske pensionister i Dan-
mark har økonomiske problemer. Da kursen 
på den islandske krone er faldet kraftigt i 2008, 
er personer der kun får udbetalt pension fra 
Island, hårdt ramt. Ambassadens oplevelse var 
at danske kommuner kunne yde særlig støtte 
efter Lov om aktiv socialpolitik, men at kom-
munerne muligvis administrerede dette meget 
forskelligt.

I denne forbindelse holdt Hallo Norden et 
møde med repræsentanter for den islandske 
ambassade. Ambassaden kontaktede efterføl-
gende henholdsvis Velfærds- og Beskæftigelse-
sministeriet. Hallo Norden udarbejdede et 
notat til ambassaden med uddrag af aktivloven 
og relevante lovhenvisninger. Hallo Norden 
kontaktede endvidere den socialdemokratiske 
gruppe i Folketinget for at de kunne efterfølge 
sagen.

Hallo Norden
Hallo Nordens projektledere og operatører 
mødes to gange om året. På møderne deltager 
også repræsentanter for Nordisk Minister-
råds sekretariat. Desuden holdt Hallo Norden 
fællesmøder under en studietur til det fælles 
nordiske ambassadekompleks i Berlin.
Seminarer
Hallo Norden Danmark har desuden deltaget 
ved følgende arrangementer: 

 •  Hallo Norden Sverige og Hallo Norden 
Norges seminar om skat i Oslo

 •  Hallo Norden Sverige og Hallo Norden 
Norges seminar om uddannelse i Stock-
holm

 •  Hallo Norden Sverige og Øresund Di-
rekts seminar om virksomheder og skat i 
København

 •  Nordisk Råds session i Helsingfors
 •  To fælles møder om grænsehindringer 

på Nordisk Ministerråds sekretariat i 
København

Markedsføring

Nordisk Ministerråd har overtaget størstede-
len Hallo Nordens markedsføring. Den består 
af annoncering på nettet, først og fremmest 
gennem såkaldte adwords i søgemaskinen 
Google. Det lokale arbejde i Danmark består 
af at udsende brochurer og at skabe presse-
opmærksomhed om grænsehindringer, Hallo 
Norden og Foreningen NORDEN.
Brochurer
I løbet af 2008 har Hallo Norden blevet bro-
churer til knap 1000 kommuner, biblioteker 
og borgerservice-kontorer. 
Presse
I midten af maj udsendte Hallo Norden en 
pressemeddelelse for at reklamere for tjenesten. 
Meddelelsen henviste desuden til lokale afde-
linger af Foreningen NORDEN efter aftale 
med formændene i de største lokalforeninger. 
Dette var primært for at skabe en lokal forank-
ring til pressemeddelelsen så der var større 
chance for at den kunne blive optaget lokalt. 
Pressemeddelelsen indeholdt blandt andet 
en kommentar fra Ole Stavad der omtalte 
Grænsehindringsforummet. Pressemeddele-
lsen blev blandt andet bragt på DR’s netsted.

NORDEN I FOKUS

Udstillingsvirksomheden har i lighed med de 
foregående år været omdrejningspunktet for 

NIF’s programvirksomhed København. Med 
udgangspunkt i udstillingerne, er der gennem-
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ført en lang række forskellige kulturarrange-
menter i form af koncerter, foredrag, rund-
visninger og arbejdende værksteder for børn. 
Aktiviteterne, som primært har fundet sted på 
Frederiks Bastion, er blevet suppleret med ak-
tiviteter andre steder i København.

Nyt mandat 

I 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 pro-
grammer og ambitioner. Sikre det nordiske 
samarbejdes forankring nationalt og i Køben-
havn 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 over-
lapning i konkrete sager. NIF i DK har i 2007 
således søgt at etablere en løbende koordiner-
ing med aktiviteterne i Kommunikationsafde-
lingen 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 opin-
ionsdannere, politikere, embedsmænd i den of-
fentlige forvaltning, journalister, debattører og 
kulturpersonligheder. Sekundært den brede 
offentlighed (med børn og unge som særlig 
indsatsområde).  NIF har i gennem 2007 arbe-
jdet for at udvikle eksisterende og nye netværk, 
der skal fremme den direkte kontakt til den 
primære målgruppe, gennem opsøgende arbe-
jde 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 gen-
nemføre aktiviteter tæt på de givne målgrup-
per, 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.

Udstillinger

Dansk-islandsk kulturmøde 
13. januar - 3. marts 2008, Frederiks Bastion
Udstillingen på Frederiks Bastion kombin-
erede skulpturer af den danske kunstner John 
Ravn med grafik af den islandske kunstner 
Andrea Hördur Hardarson.

Nordboer

10. marts - 1. maj på Frederiks Bastion og 10. 
marts - 17. april i Nordisk Ministerråds Gal-
leri.
Den svenske fotogruppe Agitera – Image 
Group dykkede ned i den nordiske folkesjæl 
og viste den almindelige nordbos liv. Formålet 
med udstillingen var at skabe diskussion og 
nysgerrighed hos betragteren om, hvordan 
man ser sig selv i et nordisk perspektiv, og 
hvordan nordboen ser sig selv i forhold til den 
øvrige verden.

Arvo Pärt - Berømt og Ukendt

29. april - 30. maj, Nordisk Ministerråds Gal-
leri

Den 22. maj 2008 blev Léonie Sonnings 
Musikpris overrakt til den estiske komponist 
Arvo Pärt ved en koncert med DR Radiosym-
foniorkestret og DR Vokalensemblet. I denne 
anledning åbnede den Estiske ambassade i 
samarbejde med Norden i Fokus udstillingen 
Arvo Pärt - Berømt og Ukendt, der skildrede 
komponistens liv og arbejde.

Arvo Pärt - Berømt og Ukendt blev arrangeret 
af Norden i Fokus i samarbejde med Den Es-
tiske Ambassade i Danmark.
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Udstillingen blev fyldigt omtalt i pressen, bl.a. 
i Politiken, Weekendavisen og Kristeligt Dag-
blad.

Fra Aron til Andala

2. juli - 4. august, Frederiks Bastion
Udstillingen ”Fra Aron til Andala” bragte tre 
grønlandske billedkunstnere fra hver deres år-
hundrede sammen; Aron fra Kangeq, Jakob 
Danielsen og Nuka K. Godtfredsen. Tilsam-
men gav de et fascinerende indblik i en grøn-
landsk billedfortællingstradition over godt og 
vel 150 år. Udstillingen blev til i et samarbe-
jde mellem SILA – Nationalmuseets center 
for grønlandsforskning, Komiks.dk – Køben-
havns internationale tegneseriefestival og Nor-
den i Fokus.

Der var stor interesse for udstillingen både fra 
publikummer og fra museumsfolk, der fore-
spurgte om der var mulighed for, at udstill-
ingen kunne komme på vandring i Grønland. 
Det Grønlandske Hus i København overtog i 
første omgang udstillingen.

”Fra Aron til Andala” fik god omtale i pressen 
og blev anmeldt i en helsidesartikel i Weeken-
davisen.

EcoArt

15. september - 3. oktober, Nordisk Minister-
råds Galleri

Udstillingen kombinerede miljøbevidsthed, 
kunst og fantasifuldhed. Værkerne var frem-
stillet af en gruppe litauiske børn og bestod 
af affald og drivgods sat sammen til smukke, 
morsomme og brugbare hverdagsting.

EcoArt var begyndelsen på et frugtbart sa-
marbejde mellem Norden i Fokus og Litauens 
Ambassade i København. Udstillingen blev ar-
rangeret i et samarbejde mellem Nordisk Min-
isterråds kontor i Vilnius, Litauens Ambassade 
i København, Litauens Kulturministerium og 
Norden i Fokus.

5. Nordiske Pasteludstilling

4. oktober - 30. oktober, Frederiks Bastion
Nordisk Pastel Forum er en forening bestående 

af nordiske pastelkunstnere. Hele 24 kunstnere 
fra foreningen udstillede på Frederiks Bastion, 
og motiverne var lige så mangfoldige som kun-
stnerne: fra smukke, nordiske landskaber til 
portrætter og motiver fra naturen og dyrelivet.

Klimarejsen

17. november - 12. december, Nordisk Minis-
terråds Galleri
Den svenske journalist Tom Juslin har rejst 
rundt i Norden for at skildre i ord og billeder 
hvilke konsekvenser klimaforandringerne har 
for mennesker, dyr og natur i de nordiske lande. 
Udstillingen Klimarejsen viste de smukke fo-
tografier fra rejsen.

Foredrag og Litteraturarrange-
menter

Forfatteraften med Bragi Olafsson

15. februar, LiteraturHaus på Nørrebro
I anledning af uddelingen af Nordisk Råds lit-
teraturpris ønskede LiteraturHaus og Norden 
i Fokus at sætte fokus på den nordiske litter-
atur. Vi havde derfor den store fornøjelse at 
kunne præsentere en af de nominerede forfat-
tere til Nordisk Råds litteraturpris 2008 ved et 
forfatterarrangement i LiteraturHaus.
Publikumsdeltagelse: 20.

Foredrag med Tom Juslin

14. november, Nordisk Ministerråds Galleri
I forbindelse med udstillingen Klimarejsen 
holdt den svenske journalist og fotograf et 
foredrag om sine oplevelser og erfaringer un-
der rejsen. Klimarejsen bidrager til klimade-
batten med et mere visuelt udtryk, i forhold til 
forskernes tørre tal og statistikker.

Publikumsdeltagelse: 8.

Der blev ikke annonceret i dagspressen, men 
pressemeddelelsen kom ud bl.a. via Kultun-
aut og Luftskibet. Desuden blev information 
om udstillingen og foredraget sendt til diverse 
miljø- og klimaorganisationer. 

Foredraget blev holdt en fredag eftermiddag, 
hvilket sandsynligvis var stærkt bidragende til 
den lave deltagelse.
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DEBATMØDER OG KONFERENCER

De nordiske landes samarbejde in-
denfor EU

28. februar, Nordisk Ministerråds sekretariat
Debattører: Junibevægelsens Jens-Peter Bonde 
og Venstres EU-ordfører Michael Aaastrup 
Jensen.

Ordstyrer: journalist og cand.jur. Poul Smidt.
Publikumsdeltagelse: 10.

Der blev annonceret i Politiken og Berling-
ske Tidende, og arrangementet var desuden 
nævnt i Børsen og lagt på Det Humanistiske 
Fakultets elektroniske kalender.

Den nordiske kulturmodel – hvad 
kan den, og hvad vil vi med den?

2. april, Nordisk Ministerråds sekretariat
Debattører: Kulturminister Brian Mikkelsen 
og kultursociolog Peter Duelund.
Ordstyrer: Journalist Rasmus Strøyer fra Poli-
tiken.
Publikumsdeltagelse: 55.

Der blev annonceret i Politiken og Informa-
tion, og arrangementet var bl.a. nævnt i Billed-
kunstnernes Forbunds elektroniske kalender. 
En stor del af publikum kom fra forskellige 
kunstnerorganisationer og -forbund.

Arrangementer fik fin presseomtale og nåede 
bl.a. ud i så forskellige medier som Nyhedsbre-
vet fra Folkebevægelsen for EU og Vestnordisk 
Råds hjemmeside.

Kortere skisæson eller 
miljøkatastrofe? - debat om klima og 
klimapolitik i Norden

16. maj, Nordisk Ministerråds sekretariat
Debattører: Klima- og energiminister Connie 
Hedegaard & klima- og energiordfører fra SF 
Anne Grethe Holmsgaard.
Ordstyrer: Karen Hjulmand, journalist og 
vært på P1 Orientering
Publikumsdeltagelse: 75.

Der blev annonceret i Politiken og Berlingske 
Tidende. Der var stor interesse for arrange-

mentet fra diverse klimaorganisationer. Debat-
ten blev bl.a. omtalt i LO Ugebrevet A4 og på 
websitet www.klimaaktiv.dk. DRs Niels Frid 
lavede desuden et interview med Connie He-
degaard lige inden debatten udenfor sekretari-
atet i Store Strandstræde.

Kunst i en global verden - frugtbar ud-
veksling eller kommerciel udvanding

23. september, Nordisk Ministerråds sekre-
tariat

Debattører: Arunas Gelunas, vicerektor for 
Vilnius Academy of Fine Arts (Litauen), Per 
Nilsson, lektor ved Kunsthøjskolen Umeå 
Universitet (Sverige) og Mikkel Bogh, rek-
tor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, 
Billedskolerne (Danmark).

Ordstyrer: Tore Leifer, Studievært på kultur-
magasinet Kulturnyt på P1 og P2.
Publikumsdeltagelse: 30.

Der blev annonceret i Politiken og Informa-
tion. Blandt publikum var adskillige kunstin-
stitutioner og kunsterorganisationer repræsen-
teret såvel som flere kunstnere selv.

Stemmeret for Øresundsborgere

25. september, Folketinget, lokale Pro-D
I samarbejde med Hallo Norden arrangerede 
Norden i Fokus en konference, der satte fokus 
på problematikken omkring stemmeret til dan-
skere, der bor i Sverige men arbejder og betaler 
skat, pension og a-kasse i Danmark.

Oplægsholdere:
Ole Stavad (dansk repræsentant fra Nordisk 
Råds Grænsehindringsforum)
Ole Norrback (formand for Nordisk Råds 
Grænsehindringsforum, Finland)
Jens Peter Christensen (formand for 
Velfærdsministeriets Valgretsudvalg)
Elisabeth Arnold (tidligere folketingsmedlem 
for Det Radikale Venstre)
Ordstyrer: Thomas Buch Andersen, DR Ori-
entering
Publikumsdeltagelse: 47
Der blev annonceret i Metro Skåne, Politiken 
og Information.
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Folkeligt og politisk er der umiddelbart enighed 
om at reglerne skal ændres, så udlandsdanskere 
i højere grad får valgret til parlamentsvalget i 
Danmark. Det store spørgsmål der især blev 
diskuteret ved konferencen er så hvordan man 
kan ændre reglerne. Forskellige muligheder blev 
diskuteret, men man kom frem til den konklu-
sion, at det sandsynligvis vil kræve en ændring 
af Grundlovens § 29 hvis udlandsdanskere skal 
have valgret. Konklusionen nåede man bl.a. 
frem til ved at erkende, at Grundloven af 1953 
ikke er specielt tidssvarende og harmoniserer 
dårligt med den stigende udvandring og globali-
sering i det danske samfund.  

Desværre efterlod konferencen ikke en med 
det indtryk, at de forskellige interesse-organi-
sationer var særligt interesserede i at samarbe-
jde om en fælles løsning på valgretsproblem-
atikken. Man kunne frygte at der hersker en 
”hvis jeg kan løse problemet, så får min organi-
sation eksponering” –holdning, i stedet for ”vi 
kan sammen løse problemet, til glæde for alle”. 

Til sommer skal vi stemme om en ændring af 
Tronfølgeloven, altså spørgsmålet om ligestill-
ing i Kongehuset. Hvis vi kan modernisere 
Kongehuset, så kan vi vel også modernisere 
resten af samfundet?

”Alfahunner” eller kønskvotering! - 
Nordiske kvinder i politik og erhverv

18. november, Nordisk Ministerråds sekre-
tariat
Er den nordiske kvinde ligestillet, eller er det 
nødvendigt at indføre kønskvotering ved lov 
som man har gjort i Norge? Norden i Fokus tog 
pulsen på disse emner ved en fyraftensdebat. 

Debattører: Lone Dybkjær, Drude Dahlerup 
og Charlotte Pontoppidan Vest.
Ordstyrer: Ea Ørum, P1 Orientering
Publikumsdeltagelse 16.
Der blev annonceret i Information, samt sendt 
invitationer til en bred vifte af ligestillingsor-
ganisationer og foreninger. 

Det nordiske lovsamarbejde

19. november, Københavns Byret, Nytorv
Hvad er status for det nordiske lovgivningssa-

marbejde, og hvilken, om nogen, fremtid er 
der udsigt til? Målgruppen for konferencen 
var især jurister med interesse for det nordiske 
lovgivningssamarbejde, samt embedsmænd og 
politikere. 
Oplægsholdere:
Lars Hjortnæs (afdelingschef ved Justitieminis-
teriet)
Børge Dahl (højesteretsdommer)
Mads Bryde Andersen (professor og dr.jur., 
formand for de Nordiske Juristmøder)
Line Barfod (MF Enhedslisten, jurist)
Ordstyrer: Thomas Buch Andersen, DR Ori-
entering.
Publikumsdeltagelse: aflyst.
Der blev annonceret i Information. Syddansk 
Universitet lagde information på sin hjemme-
side. Flere jura-studenterorganisationer blev 
kontaktet. Desuden var der også kontakt med 
fagorganisationer som DJØF, Advokatsam-
fundet og Danske Advokater, samt udvalgte 
advokatkontorer. Også de juridiske fakulteter/
institutter på universiteterne fik invitation til 
konferencen. 

Konferencen blev aflyst pga. for få tilmeldte. 
Vi må erkende, at det ikke er tidspunktet til at 
diskutere emnet, men forhåbentlig bliver der 
mulighed for at tage diskussionen i den nærm-
este fremtid. Når dette tidspunkt kommer, så 
skal der gøres en ekstra indsats for at få fat i de 
unge politikere og jurister, da det i høj grad er 
disse der skal være med til at forme det fremti-
dige nordiske samarbejde.

Det nordiske sprogfællesskab

6. november, Den Norske Ambassade i Køben-
havn
Seminar om materialer til undervisning i de 
nordiske sprog. Arrangeret i samarbejde med 
Nordens Sprogråd.
Oplægsholdere:
Bertel Haarder (Undervisningsminister og 
Minister for nordisk samarbejde)
Anders Juhl Rasmussen (medredaktør på 
Nordisk litteratur til tjeneste)
Lis Madsen (projektleder på Nordiske sprog-
piloter) 
Hans Hauge (lektor, dr.phil., Afdeling for Nor-
disk Sprog og Litteratur Aarhus Universitet)
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Ordstyrer: Henrik Hagemann (Foreningen 
Norden, Nordisk Råd)
Publikumsdeltagelse: 20

Der blev inviteret repræsentanter fra de nor-
diske/litteratur institutter på universiteterne. 
De danske gymnasier modtog invitationen, 
samt udvalgte folkeskoler i København. Via en 
annonce i bladet Folkeskolen kom invitationen 
rundt til hele landet. Også Foreningen Nor-
dens skolenetværk var inviteret. 

Selvom der blev inviteret i god tid, og rettet 
mod specifikke grupper, så kneb det desværre 
med tilmeldingen. Ved fremtidige seminarer 
bør man måske tillægge en mere ”aggressiv” 
form for invitation. 

Selve seminaret forløb ganske udmærket. 
Oplægsholderne fik præsenteret publikation-
erne, og publikum deltog aktivt i den efterføl-
gende debat. 

Bogsalget var ikke succesfuldt. Der blev i alt 
solgt fire bøger på selve seminaret. Om nogle 
af deltagerne efterfølgende har købt bøger via 
Nordens hjemmeside er svært at sige.

Andre aktiviteter

Nordisk viseaften

25. november, Verdens Kultur Center i København.
Verdens Kultur Centret og Norden i Fokus 
inviterede til en aften med progressive viser i 
selskab med Johan Piribauer (Lapland) & Per 
Warming (København). 
Publikumsdeltagelse: 10.
Verdens Kultur Centret stod for markeds-
føringen af koncerten. 

Gny album release

30. november, Frederiks Bastion
Gruppen Gny spiller traditionel nordisk folke-
musik og deres længe ventede album ”Ærlig 
Pæl” blev lanceret ved en koncert på Frederiks 
Bastion. Bastionen dannede de perfekte ram-
mer for den meget stemningsfulde musik, der 
førte ens tanker tilbage til den mørke middela-
lder og de islandske sagaer.   
Publikumsdeltagelse: 90.

Nordisk Julemarked

6. - 7. december, Frederiks Bastion
Atter engang blev det gamle krudthus forvan-
dlet til et hyggeligt julemarked, hvor repræsen-
tanter fra de nordiske lande indtog huset med 
deres nationale julespecialiteter og juletradi-
tioner.
Publikumsdeltagelse: ca. 600.

Der blev annonceret i Søndagsavisen og i Ber-
lingskes Tidendes AOK tillæg. Desuden fik ju-
lemarkedet omtale i gratisavisen Urban, samt 
på diverse hjemmesider. 

Markedsføring

Der er blevet arbejdet dels med at skabe en 
mere målrettet markedsføring direkte til em-
bedsmænd og opinionsdannere og dels med at 
anvende nye mediekanaler som:

Den elektroniske kulturguide KultuNaut 
(www.kultunaut.dk) 
Den elektroniske byguide Alt om København 
(www.AOK.dk) 
Informations blog Luftskibet (http://luftski-
bet.information.dk/) 
Netværksstedet Facebook (www.facebook.
com)

Der er desuden afholdt møde med Søren 
Heuseler fra Mediefabrikken, et datterselskab 
under dagbladet Information, om et eventuelt 
fremtidigt samarbejde.

Til alle arrangementer er der elektronisk 
sendt invitation eller pressemeddelelse til rel-
evante interessenter og organisationer samt til 
pressen. 

SAMARBEJDE

Norden i Fokus har desuden arbejdet tæt sam-
men med flere af de baltiske landes ambassad-
er i Danmark samt Nordisk Ministerråds kon-
torer i de pågældende lande i planlægningen af 
både udstillinger og debatmøder. Dette sker i 
et forsøg på i højere grad også at inddrage disse 
lande i det nordiske samarbejde.

Norden i Fokus har været tilknyttet projektet 
”Klimaportal” som kommunikationskonsulent. 
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Klimaportalprojektet er et samarbejde mellem 
Foreningen NORDEN og Øresundsmiljøsko-
len om at oprette en virtuel vidensportal til 
brug i skoleundervisning om miljø og klima.

Norden i Fokus har samarbejdet med Chris-
tianshavns Bogfestival og bl.a. deltaget i plan-
lægningsmøder og assisteret bogfestivalen med 
information om søgning af midler fra nordiske 
fonde. Norden i Fokus formidlede desuden 
kontakt mellem Christianshavns Bogfesti-
val og lokalafdelingen af Foreningen Norden 
i København, der således havde en bod på 
bogfestivalen i 2008.

ANDET

Generelt har der været en meget blandet pub-
likumsdeltagelse til debatarrangementerne i år. 
Det er svært at pege på den præcise årsag til 
dette, men man kunne overveje:

- Markedsføringen har ikke i alle tilfælde været 
tilstrækkelig. Dette gælder både annoncering 
i dagspressen og den mere direkte kontakt til 
de inviterede/interessenterne. Avisannoncer er 
dog ganske bekostelige og det er svært at måle 
om annoncering har den ønskede effekt. 

- Ministre og kendte politikere tiltrækker typ-
isk flere deltagere. Påstanden er delvis korrekt. 
Desværre er det ikke sandsynligt at få en min-
ister til at deltage i et hvert arrangement.

- Hvem er modtagerne? I mandatet for Nor-
den i Fokus har man bl.a. valgt at prioritere 
embedsmænd, opinionsdannere, og politikere: 
personer der er tæt på begivenhederne, og per-
soner der i ganske høj grad påvirker befolknin-
gens holdninger og synspunkter. Sekundært 
skal man informere ”den brede offentlighed”. 

I Danmark er det ofte ganske svært at påvirke 
embedsmænd, da disse typisk er bundet af or-
drer der kommer fra højere instans. Man kan i 
vidt omfang oplyse og informere om det nord-
iske til embedsmandstanden, men i sidste ende 
kan det vise sig at være uden virkning. 

Opinionsdannere og politikere vil typisk kom-
mentere og deltage når de mere ”populære” 

emner bliver diskuteret, hvilket muligvis frem-
går af publikumsdeltagelsen i år. Men, det er 
også vigtigt at mindre ”populære” temaer bliver 
dækket af opinionsdannerne og politikerne. 
Dette kan dog være vanskeligt hvis man ikke 
overfor fx politikerne kan vise at der er den 
fornødne folkelige opbakning bag. For hvis der 
er noget der bør motivere en folkevalgt poli-
tiker, så er det vel pres fra vælgerne!
Man kan vel derfor med rette stille spørgsmålet, 
om Norden i Fokus bør ændre sin prioritering 
af målgrupper. For hvis det nordiske samarbe-
jde skal overleve, så er det i første omgang den 
brede offentlighed der skal informeres om nyt-
ten ved samarbejdet.  

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 Sa-
marbejde og Fondet for dansk-islandsk Sa-
marbejde er Foreningen NORDEN repræ-
senteret ved generalsekretær Peter Jon Larsen.

Femte Maj-Fonden

Denne fond, hjemmehørende i Göteborg, ud-
deler 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-udval-
get som suppleant.

Foreningerne Nordens Forbund

VISION 1: Globaliseringen i Norden/
Norden i globaliseringen

Foreningen NORDEN vil være en aktiv med-
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spiller i den globaliseringsproces, som de nor-
diske statsministre i sommermødet 2007 har 
angivet retningen for.

Stategier

 •  Foreningen NORDEN vil i samarbejde 
med de øvrige NORDEN-foreninger arbe-
jde for, at der på FNF-plan oprettes en ar-
bejdsgruppe, som har til opgave, at forberede 
program for systematisk debat om globali-
seringstemaet på nordisk, national og lokal 
plan år 2009.

Nye nordboere er fraværende i det nordiske sa-
marbejde. Det kan skyldes mange faktorer, alt 
fra eksklusion til mangel af overskud til at be-
herske endnu et nyt sprog og den ”tredje ident-
itet”. Det nye Norden, det flerkulturelle Norden, 
er en realitet som nordisk samarbejde behøver 
at forholde sig til på alle niveauer. Globalisering-
sprojektet kan næppe fuldføres uden at inklu-
dere denne dimension af vores samfund. 

 •  Foreningen NORDEN vil i samarbejde 
med de øvrige NORDEN-foreninger 
arbejde for at optage dialog med indvan-
drerorganisationer om samarbejdstemaer 
over etniske og nordiske grænser og

 •  tage en dialog med Nordisk Ministerråd 
om nordisk samarbejde på feltet.

Afskaffelse af grænsehindringer i Norden be-
tragtes som et vigtigt led i globaliseringen. De 
nordiske statsministre udtrykte sig tydeligt, 
da de på deres sommermøde 2007 fastslog 
at man ”med alle medel ska undanröja de 
svårigheter som medborgarna kan stöta på i 
det nordiska umgänget”. Det er fortsat vigtigt 
at Foreningerne NORDEN står vagt om ud-
viklingen og påtager sig en pådriverrolle over-
for nordiske samarbejdsorganer, regeringer og 
lokale myndigheder. Afskaffelse af grænsehin-
dringer fremmer medborgernes velfærd samt 
næringslivets konkurrencekraft og styrker 
dermed Norden som region globalt.

 •  Foreningen NORDEN vil i samarbejde 
med de øvrige NORDEN-foreninger ar-
bejde for at en løbende dialog med nord-

iske, nationale og lokale myndigheder om 
udviklingen af arbejdet med afskaffelse af 
grænsehindringer

 •  Foreningen Norden vil afholde et seminar 
(evt. i samarbejde med Medborger- og For-
brugerudvalget i Nordisk Råd) om kræn-
kelse af civile rettigheder på grund af civile 
grænsehindringer.

Vision 1: Globaliseringen i Norden/
Norden i globaliseringen

 •  arbejdsgruppen på FNF plan bør sikre, 
at der tages kontakt til Nordisk Minister-
råd med henblik på politiske drøftelser om 
emnet

 •  der tages kontakt til centrale indvandreror-
ganisationer med henblik på at drøfte sam-
spil om nordiske værdier

 •  der afholdes et seminar om nordiske grænse-
hindringer.

Vision 7: Internationalt samarbejde 
- globalisering

Foreningen NORDEN vil styrke det nordiske 
fællesskab og sikre at nordiske værdier præger sa-
marbejdet 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

 •  bidrage til udvikling af forbindelserne til 
Østersøområderne, herunder at Østersørå-
det kan spille en større rolle i fremtidens re-
gionaliserede, europæiske samarbejde

 • fastholde og sikre at Vestnorden forbliver en 
aktiv del af det nordiske samarbejde.

Vision 7: Internationalt samarbejde 
(globalisering)

 •  de nordiske statsministres oplæg om globali-
sering udsendes til alle lokalafdelinger til in-
spiration
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 •  globaliseringstemaet tages op i forbindelse 
med internt kursus i strategiperioden

 •  FNF initiativer på området følges nøje og 
formidles til alle relevante parter.

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbe-
jdsorgan for de nationale Norden-foreninger: 
Foreningen Norden, Dansk forening for nor-
disk samarbejde, Pohjola-Norden, Centralför-
bund i Finland för nordiskt samarbete, Nor-
røna Félagið í Føroyum, Foreningen Norden i 
Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Forenin-
gen Norden, Norsk forening for nordisk sa-
marbejd, Föreningen Norden, svensk förening 
för nordiskt samarbete og Föreningen Norden 
på Åland, samt Foreningerne Nordens Ung-
dom (FNU). 

Forbundet samarbejder også med Eesti Põh-
jala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og 
Biedrība Norden Latvija (Foreningen Norden 
i Lettland) og Norden foreningen i Petroza-
vodsk. 

Forbundets hovedopgave er at samordne de 
nationale foreningers fælles interesser i arbe-
jdet med at styrke det folkelige, nordiske sa-
marbejde på alle niveauer. Forbundets 
principprogram bygger på de prioriteringer, 
som Norden-foreningerne har gjort for sit na-
tionale arbejde. 

Forbundets højest besluttende organ er Præsi-
diet, som er sammensat af formændene for de 
nationale Norden foreninger.

Antal personmedlemmer i  
foreningerne Norden

Foreningen NORDEN, Danmark 13.636
Pohjola-Norden 13.000
Norrøna Félagið, Færøerne 213
Norræna félagið, Island 2.098
Foreningen Norden, Norge 5.500
Föreningen Norden, Sverige 16.567
Föreningen Norden, Åland 171

Foreningerne Nordens Forbund har i løbet af 
2008 rettet blikket mod globaliseringens ud-
fordringer og muligheder og især sat fokus på 

spørgsmålet hvilken rolle Foreningerne Nor-
den kan have i denne udvikling.

I det offentlige nordisk samarbejde er glo-
baliseringsarbejdet blevet til en højt priori-
teret opgave. Klima/miljø/energi, forskning 
og uddannelse samt innovation, afskaffelse 
af grænsehindringer og øget profilering af de 
nordiske lande er områder, som der satses på 
for at møde globaliseringens udfordringer og 
styrke Norden som en region globalt. 

Foreningerne Nordens Forbund betoner, at 
det arbejde, som igennem årtier er blevet ud-
ført inden for foreningernes kerneområder, 
har bidraget i omfattende grad til at styrke fæl-
lesskabet i regionen og dermed at styrke Nor-
den som region på alle niveauer.  Det er dog 
vigtigt, at Foreningerne samtidig udvider sine 
aktiviteter til de relevante prioriterede områder 
i nordisk samarbejde, for dermed at stræbe 
efter at påvirke den politiske proces samt ar-
bejde for folkelig forankring i globalisering-
sprojektet. Forbundets fokus på globalisering 
bør blandt andet ses i dette lys. Et stærkere 
Norden med henblik på klima og velfærd er et 
bedre Norden for regionens medborgere - og 
uden aktiv deltagelse fra Nordens medborgere 
lykkes projektet ikke.

Foreningerne Nordens Forbund har vedtaget 
en virksomhedsplan for år 2008 og 2009 hvor 
arbejdet med klimaudviklingen, demografiud-
viklingen og det flerkulturelle samfund udgør 
hovedprioriteringerne for forbundets arbejde. 

Sideløbende har Foreningerne Nordens For-
bund arbejdet videre med at udvikle forbun-
dets projekter. Dette gælder specielt Nordjob 
og Norden i bio (sprogprojekt) samt det nor-
diske biblioteksprojekt Skumringstimen og 
Morgengry (også kaldet Nordisk Bibliotek-
suge). Interessen for disse projekter er stadig 
voksende og deltagerantallet ligeledes.
Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale Norden-foreninger og en repræsen-
tant for Foreningerne Nordens Ungdom 
(FNU). I 2008 har sammensætningen været 
følgende:
Danmark Frode Sørensen
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Finland Outi Ojala(formand)
Færøerne Eyrith Leyni 
Island Bjarni Danielsson 
Norge Tove Veierød 
Sverige Kristina Persson (næstformand)
Åland Folke Sjölund (næstformand)
FNUF Marika Salko-Aho 

Præsidiet har haft 4 møder i løbet af året: I 
Stockholm den 29. januari, i Visby den 23. 
Maj, i Kungälv den 28 september samt i Hels-
ingfors den 26. oktober. Præsidiet har behan-
dlet i alt 45 sager. 
Arbejdsudvalget har bestået af Outi Ojala, 
Folke Sjölund og Kristina Persson.

Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/
generalsekretærerne i de nationale Norden-
foreningene og en repræsentant for FNU. Di-
rektørkollegiet ledes af FNF’s generalsekretær 
og fungerer som sagsforberedelsesorgan for 
Præsidiet. Kollegiet har haft følgende sam-
mensætning i 2008:

FNF Kristín Ólafsdóttir
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Larserik Häggman
Island Óðinn Albertsson 
Færøerne Høgni Djurhuus 
Norge Per Ritzler
Sverige Mats Wallenius
Åland Sofie Norrlund
FNUF Pirjo Mälkiäinen

Direktørkollegiet har haft 6 møder i løbet af 
året: telefonmöte den 24 januar, i Malmö den 
8. maj, på Biskops Arnö den 14. juni, i Malmö 
den 28. Augusti, i Helsingforst 26 oktober. Di-
rektørerne har behandlet i alt 51 sager i 2008.

Sekretariatet for Foreningerne Nordens 
Forbund har været ledet af generalsekretær 
Kristín Ólafsdóttir og administrationssekretær 
Helena Johansson.

Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af ker-
neområderne i Norden-foreningernes virk-
somhed. Foreningerne Norden har arbejdet 
med matchning af venskabsklasser og sko-
leudvekslinger siden foreningernes oprettelse i 

1919. Foreningernes skolesansvarlige arbejder 
kontinuerligt på at udvikle gode arbejdsred-
skaber 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. 

Projektvirksomheden har i 2008 været præget 
af videreførelse og udvikling af allerede igang-
satte projekter. Det gælder Nordjobb og det 
nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen 
og Morgengry (også kaldet Nordisk Bibli-
oteksuge) samt Nordisk Gæstebud. Nordisk 
Biblioteksuge. Projektet havde sin største tils-
lutning nogensinde, og 2593 biblioteker, skoler 
og organisationer var tilmeldt aktiviteten.

Interessen for at deltage i Nordjobb har været 
stor i 2008 og antal ansøgere og ansatte øges 
stadig. Kvaliteten er i positiv udvikling. De 
vurderinger, som er kommet fra både Nor-
djobbere og arbejdsgivere, viser at langt den 
største del af arbejdsgiverne og nordjobberne 
har været meget tilfredse. Sekretariatet har un-
der 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 økono-
miske revideringsrutiner på NMRs opfordring 
samt lagt op til fremtidige job ansættelser. 

I 2008 har FNF fortsat arbejdet med sprog-
projektet Norden i Bio, hvilket blev muliggjort 
efter støtte fra Nordisk Kulturfond, Nord-
plus sprog, en række nordiske filminstitutter 
og nordiske ambassader samt nordiske bilat-
erale 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 nor-
diske forhold på baggrund af filmpakken og 
undervisningskompendiet. 

KONTAKT MED ANDRE  
ORGANISATIONER

Samarbejdende medlemmer

AOF Danmark, Danmarks Biblioteksforening, 
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Danmarks Lærerforening, Dansk Lejrskole-
forening, Dansk Forfatterforening, Dansk Jern-
baneforbund, Dansk Kvindesamfund,  Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Den Danske Præsteforen-
ing, 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 Oplysningsfor-
bund (FOF), Folkeuniversitetet i Danmark, 
Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, For-
sikring & Pension, Frie Grundskolers Fælles-
råd, HORESTA, HTS - Handel, Transport 
& Service, Håndværks-rådet, Kommunernes 
Landsforening, Land-brugsraadet, Landsfor-
bundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE, Land-
sorganisationen Dan-marks Teaterforeninger, 
Landsorganisationen i Danmark LO, Liberalt 
Oplysningsforbund, NETOP - netværk for 
oplysning, Selskabet til fremme af Levende kul-
tur i Skolen og Tobaksindustrien.

Støttende medlemmer

ALKA Forsikring A/S, Carlsberg Danmark 
A/S, Forstædernes Bank, Danske Bank, Öre-
sundskomiteen, Copydan. 

LANDSKONTORET (OKTOBER 2008)

Peter Jon Larsen  Generalsekretær

Maj-Britt Skovbro Hansen Bogholder

Klaus Elmo Petersen  Udvekslings- og  
 skolekonsulent

Suzanne Leitão Willis  Medlems 
 administrator

Ole Oxholm Journalist,  
 Norden Nu

Martin Vestergaard  Informations 
 medarbejder   
 Hallo Norden

Kenn Clarke DTP/Grafisk   
 Design

Rita Pedersen Medarbejder på  
 Norden i Fokus

Lene Rasmussen Medarbejder på  
 Norden i Fokus

ORGANISATIONEN I  
PERSONER OG TAL

FORRETNINGSUDVALG 2008

Frode Sørensen (formand)
Arne Nielsen (næstformand)
Georg Møller
Henrik Hagemann
Susanne Prip Madsen
Erik Rasmussen
Merete Riber

LANDSSTYRELSEN 2008

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
Georg Møller
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
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Lisbeth Johansen
Helge Torm
Inge Vejby Møller 

REPRÆSENTANT FOR FNU:

Mette Heide Sørensen

OBSERVATØR:

Bendt Thuesen

FORMÆND 2008 

Lokalafdeling Fornavn Efternavn
Allerød Knud Loft Rasmussen
Assens/
Glamsbjerg Karen Valeur

Ballerup Bendt Thuesen

Bornholm Erik Frigaard-
Mogensen

Brande Nancy Nielsen
Broby Ib Hansen
Brønderslev Axel Schade
Dragsholm Palle Maarbjerg
Ebeltoft Leif Glavind
Egedal Henning Sørensen
Esbjerg Vakant
Farsø Evald Saarup

Faxe Anders Jør-
gen Holck

Fladså Eva Nordgaard
Fredensborg 
/ Humlebæk Lisa Juhler

Fredericia Inger Davidsen
Frederiksberg Frants Hagen Hagensen

Frederik-
shavn

Karin Arve-
schoug Jensen

Freder-
ikssund / 
Hornsherred

Ove Scheel

Frøs Herred / 
Haderslev Ann Møller Gram

Furesø Jørn Hedegaard

Fåborg Lisbeth Johansen

Gentofte Arne Husfeldt

Lokalafdeling Fornavn Efternavn
Gladsaxe/
Herlev

Ruth Møll-
gaard Olsen

Glostrup & 
omegn Verner Halmø

Gribskov Anne Petersen
Hadsten / 
Hinnerup Inge Vejby Møller

Hadsund Birthe Jørgensen
Halsnæs Henrik Albæk
Hammel Susanne Kaae
Helsingør Bent Roskjær
Herning Svend Erik Jensen
Hillerød Elisabeth Espedal
Espedal Per Lysdahl
Hobro & 
omegn Lisbeth Carlsen

Holmegaard Vakant
Holstebro Frode Riber
Horsens Helle Nancke

Hvalsø Vibeke 
Tilsted Vogel

Hvidovre Flemming Thøgersen
Høje Taas-
trup Vakant

Ikast Erik Bach Kristensen
Jammerbugt Hjørdis Rasmussen

Kalundborg Marianne 
Højland Larsen

Kalø Vig Magnus Boesen
Karup Jann Rasmussen
Kerteminde Jacob Peder Dauerhøj
Kjellerupeg-
nen Ellen Andersen

Kolding Ole Ballisager
Korsør Benny Estrin
København Susanne Prip Madsen
Køge Maria Jakobsen
Langeland Sonja Fogsgaard

Langeskov Grete Øster-
gaard Hansen

Lemvig Vagn Baunsgaard
Lyngby-Taar-
bæk Hanne Ekstrand
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Lokalafdeling Fornavn Efternavn

Løgstør Bent 
Grundtvig Sørensen

Malt Herred Erna Madsen
Middelfart Vakant
Midtfyn Tom Warren
Morsø Martin Horsted
Møn / Bogø Helge Sørensen
Nakskov Ebba Hribar

Nordfyn Svend-Erik Errebo-
Hansen

Nyborg Povl Lundsgaard
Nykøbing 
Falster Bent Jensen

Nykøbing-
Rørvig Vakant

Nysted Leo Thorsen
Næstved Per Boserup Olsen
Nørre Rang-
strup Herred Peter M. Bramsen

Odder/
Hørning Ruben Andersen

Odense Skuli Fjalldal
Præstø Torben Dinesen
Randers / 
Langå

Ingrid Over-
gaard Hansen

Ringkøbing Gunnel Draiby
Ringsted Kirsten Eschricht
Roskilde Bent Bardtrum
Rudersdal Georg Møller
Rødby/Hole-
by/Maribo Kjeld Kjeldsen

Rødovre Flemming Thøgersen
Sakskøbing Maibritt Mathiasen
Samsø Gunilla Pade

Silkeborg Knud Schødt

Skagen Frede Højmark
Skanderborg 
og Ry Knud Ernst-

Jensen
Skive Preben Birkbak
Skjern, Tarm 
og Videbæk Søren Nørgård

Skælskør Stig Thorup Rasmussen

Lokalafdeling Fornavn Efternavn

Skærbæk Kirsten Ul-
lum Jessen

Slagelse Steen Ludvigsen
Solrød Arne Jensen
Sorø Helge T Torm
Stevns Preben Hansen
Struer Birgit Østergaard
Svendborg Kathrine Stensgaard
Sydslesvig Lars Aagaard
Sæby Svend A. Hansen
Sønderborg / 
Gråsten Jens Peter Thestrup

Thisted Else Lund
Tommerup Ruth Møller Hansen
Tølløse / 
Holbæk / 
Jernløse

Marianne Lyngbye

Tønder Bent Valeur
Tørring / 
Give Dorthe Duelund

Tårnby / 
Dragør Terkel Spangsbo

Varde Kirsten Dahl Andersen
Vejle Roar Hymøller
Viborg Jytte Løvaa
Vordingborg 
/ Langebæk Folke Hansen

Ærø Anna Fabricius
Aabenraa Birte Fangel
Aalborg & 
Omegn Erling Pilgaard

Ålestrup Kirsten Bollerup
Århus Arne Nielsen
Aars Vakant
Årslev Niels Kronvald
Årup / Vis-
senbjerg Frode Moestrup
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Medlemstal pr. 31. december 2008

Lokalafdeling 31. dec 
2008

31. dec 
200�

Frem/
tilbage-

gang

i %

0600 FREDERIKSBERG 177 175 2 1,1

1109 KØBENHAVN 349 353 -4 -1,1
KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 526 528 -2 -0,4

0201 BALLERUP 63 58 5 8,6
0700 GENTOFTE 117 123 -6 -4,9
0711 GLADSAXE/HERLEV 91 87 4 4,6
0703 GLOSTRUP & OMEGN 70 74 -4 -5,4
0818 HVALSØ 43 41 2 4,9
0800 HVIDOVRE 56 51 5 9,8
2006 HØJE TAASTRUP 30 31 -1 -3,2
1108 KØGE 93 9 -6 -6,1
1200 LYNGBY/TAARBÆK 292 297 -5 -1,7
1805 ROSKILDE 120 125 -5 -4,0
1808 RØDOVRE 21 25 -4 -16,0
1925 SOLRØD 26 28 -2 -7,1
1900 SØLLERØD nedlagt medlemmer til  

Rudersdal

0 79 -79 100,0

1103 TÅRNBY/DRAGØR 39 44 -5 -11,4

KØBENHAVNS OMEGNSKREDS i alt 1061 1162 -101 -8,7

0100 ALLERØD 280 2�9 1 0,4
2802 EGEDAL 9� 91 6 6,6
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 136 136 0 0,0
060� FREDERIKSSUND 83 �9 4 5,1
0610 FURESØ 52 53 -1 -1,9
0806 GRIBSKOV 69 40 29 �2,5
0�12 GRÆSTED/GILLELEJE + Helsinge = 

Gribskov

0 35 35 -100,0

0608 HALSNÆS 123 134 -11 -8,2
080� HELSINGØR 104 104 0 0,0
0810 HILLERØD 322 329 -� .2,1
0202 RUDERSDAL 24� 193 54 28,0

NORDSJÆLLANDS KREDS i alt 1513 14�3 40 2,�
2201 DRAGSHOLM 85 81 4 4,9
1101 KALUNDBORG �� 82 -5 -6,1
110� KORSØR 8� �9 8 10,1
140� NYKØBING/RØRVIG 16 19 -3 -15,8
1804 RINGSTED 205 199 6 3,0
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Lokalafdeling 31. dec 
2008

31. dec 
200�

Frem/
tilbage-

gang

i %

1906 SKÆLSKØR 84 98 -14 -14,3
1910 SLAGELSE 146 169 -23 -13,6
1911 SORØ 130 12� 3 2,4
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 101 106 -5 -4,�

VESTSJÆLLANDS KREDS i alt 931 960 -29 -3,0
1810 FAXE 4� 44 3 6,8
0614 FLADSÅ 36 3� -1 2,�
0814 HOLMEGAARD 3 4 -1 -25,0
1306 MØN/BOGØ 182 183 -1 -0,5
1401 NAKSKOV 68 �0 -2 -2,9
1405 NYKØBING F 13� 121 16 13,2
1408 NYSTED 6� 69 -2 -2,9
1409 NÆSTVED 66 �� -11 -14,3
1601 PRÆSTØ 53 45 8 1�,8
180� RØDBY/HOLEBY/MARIBO �3 �8 -5 -6,4
1901 SAKSKØBING 32 30 2 6,�
1912 STEVNS 122 101 21 20,8
2210 VALLØ lagt sammen med Stevns 0 29 -29 -100,0
2206 VORDINGBORG/LANGEBÆK 108 93 15 16,1

STORSTRØMS KREDS i alt  994 981 13 1,3
1809 BORNHOLM 216 215 1 0,5

BORNHOLMS KREDS i alt 216 215 1 0,5
0103 ASSENS/GLAMSBJERG 131 122 9 �,4
0208 BROBY 35 39 -4 -10,3
0611 FÅBORG �2 �5 -3 -4,0
1104 KERTEMINDE 213 241 -28 -11,6
1201 LANGELAND 39 3� 2 5,4
1214 LANGESKOV 312 265 4� 1�,�
1304 MIDDELFART 16 19 -3 -15,8
1305 MIDTFYN 54 54 0 0,0
0204 NORDFYN 19� 189 8 4,2
1404 NYBORG �2 �5 -3 -4,0
1502 ODENSE 112 118 -6 -5,8
1916 SVENDBORG 101 106 -5 -4,�
2013 TOMMERUP 50 53 -3 -5,�
2�01 ÆRØ 9� 103 -6 -5,8
2908 ÅRSLEV 84 83 1 1,2
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Lokalafdeling 31. dec 
2008

31. dec 
200�

Frem/
tilbage-

gang

i %

290� ÅRUP/VISSENBJERG 63 66 -3 -4,5
FYNS KREDS i alt 1648 1645 3 0,2

0609 FRØS HERRED/HADERSLEV 205 238 -33 -13,9
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 116 111 5 4,5
1909 SKÆRBÆK 11� 116 1 0,9
1922 SYDSLESVIG 391 39� -6 -1,5
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 1�3 162 11 6,8
2004 TØNDER 148 145 3 2,1
2901 AABENRAA 196 200 -4 -2,0

SØNDERJYLLANDS KREDS i alt 1346 1369 -23 -1,�
0502 ESBJERG 49 54 -5 -9,3
1301 MALT HERRED 134 130 4 3,1
2202 VARDE 82 80 2 2,5

RIBE KREDS i alt 265 264 1 0,4
0605 FREDERICIA 89 94 -5 -5,3
0816 HORSENS 114 10� � 6,5
1106 KOLDING �2 �2 0 0,0
2005 TØRRING 14 15 -1 -6,�
2203 VEJLE 83 89 -6 -6,�

VEJLE KREDS i alt 3�2 3�� -5 -1,3
020� BRANDE 143 142 1 0,�
0809 HERNING 212 221 -9 -4,1
0815 HOLSTEBRO 150 143 � 4,9
1001 IKAST 53 55 -2 -3,6
1203 LEMVIG 60 60 0 0,0
1803 RINGKØBING �4 �3 1 1,4
1908 SKJERN/TARM/VIDEBÆK 8� 91 -4 -4,4
1913 STRUER 184 181 3 1,�

MIDT-VEST KREDS i alt 963 966 -3 -0,3
0501 EBELTOFT 146 109 3� 33,9
0�04 GRENÅ medlemmer til Ebeltoft 0 55 -55 -100,0
0802 HADSTEN/HINNERUP � �8 -1 -1,3
0804 HAMMEL 32 32 0 0,0
1102 KALØVIG 12� 126 1 0,8
1501 ODDER/HØRNING 248 265 -1� -6,4
1801 RANDERS/LANGÅ 95 9� -2 -2,1
1902 SAMSØ 63 62 1 1,6
1903 SILKEBORG 163 14� 16 10,9
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Lokalafdeling 31. dec 
2008

31. dec 
200�

Frem/
tilbage-

gang

i %

1905 SKANDERBORG/RY �1 �2 -1 -2,4
2905 ÅRHUS 258 268 -10 -3,�

ÅRHUS KREDS i alt 1280 1311 -31 -2,4
1112 KARUP 1�9 146 33 22,6
1105 KJELLERUPEGNEN 91 93 -2 -2,2
130� MORSØ 16 18 -2 -11,1
190� SKIVE 8� 88 -1 -1,1
2002 THISTED 144 152 -8 -5,3
2204 VIBORG 21� 21� 0 0,0

MIDT-NORD KREDS i alt �34 �14 20 2,8
0209 BRØNDERSLEV �8 85 -� -8,2
0613 FARSØ 56 54 2 3,�
0606 FREDERIKSHAVN 155 152 3 2,0
0803 HADSUND 34 36 -2 -5,6
0812 HJØRRING 122 129 -� -5,4
0813 HOBRO & OMEGN 6� �3 -6 -8,2
2801 JAMMERBUGT 11� 110 � 6,4
1204 LØGSTØR 31 33 -2 -6,1
1904 SKAGEN 41 3� 4 10,8
1920 SÆBY 34 28 6 12,4
2903 AALBORG 206 162 44 2�,2
2911 AALESTRUP 46 45 1 2,2
2906 ÅRS 20 20 0 0,0

NORDJYLLANDS KREDS i alt 100� 964 43 4,5

MEDLEMMER i alt 12856 12929 -�3 -0,6

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET

MEDLEMMER I UDLANDET MM.

(afd. 2304,2305,2306,2603,2604,2605,260�)

152 15� -5 -3,2

STØTTE MEDLEMMER MM.

(afd. 2303,2401,2402,2602)
126 131 -5 -3,8

SAMLET ANTAL PERSONLIG  
MEDLEMMER MM. 13134 1321� -83 -0,6
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Lokalafdeling 31. dec 
2008

31. dec 
200�

Frem/
tilbage-

gang

i %

Skole- og biblioteksmedlemmer
Erhvervsskoler 9 13 -4 -30,8
Efter/ungdomsskoler 31 34 -3 -8,8
Gymnasier 39 44 -5 -11,4
Seminarier 9 12 .3 .25,0
Højskoler 10 12 -2 -16,�
Folkeskoler 342 398 -56 -14,1
Musikskoler 4 4 0 0,0
Andre skoler � � 0 0,0
Skolemedlemmer i alt 451 524 -�3 -13,9
Biblioteker i alt 51 56 -5 -8,9

ANTAL MEDLEMMER I ALT I 
Foreningen NORDEN: 13,636 13,�9� -161 -1,1�
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Vidste du, at Foreningen NORDEN

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

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

 N   sætter fokus på: 
 N •  skole og uddannelse
 N •  venskabsbysamarbejde 
 N •  kultur 

 N  sender unge på udveksling via projekt 
Nordjobb

 N  driver projektet Norden i Fokus som et 
nordisk informations-, kultur- og de-
batvindue på Frederiks og Carls Bastion-
er i København

 N  driver rådgivnings- og informations-tel-
efontjenesten Hallo Norden

 N  samarbejder med bl. a. Nordisk Minister-
råd om en række projekter

 N  blev grundlagt i 1919
 N  har 120 lokalafdelinger over hele Dan-

mark
 N  har 13.000 personlige medlemmer
 N  har 500 skole- og biblioteksmedlemmer

 N  har mere end 100 organisationer, fore-
ninger og institutioner som støttende og 
samarbejdende medlemmer

 N  er repræsenteret i en række bilaterale nor-
diske fonde

 N  udgiver magasinet NORDEN Nu, som 
tilsendes alle medlemmer fire gange år-
ligt

 N  har søsterforeninger i alle de nordiske 
lande

 N  har en tilknyttet Foreningen NORDENs 
Ungdom (FNU)

De nationale foreninger med i alt ca. 60.000 
medlemmer har et samarbejds-organ (Fore-
ningerne Nordens Forbund) til støtte for vores 
fælles interesser i styrkelsen af det folkelige 
nordiske samarbejde. 

Forbundet har medansvar for et antal region-
ale informationskontorer rundt om i Norden, 
for Orkester Norden og samarbejder med nye 
Foreningen Norden-afdelinger i Estland, Let-
land og Litauen. 

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

Du får også information om diverse arrange-
menter – lokalt, på landsplan og fællesnord-
isk.


