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Forord

2010 blev et interessant år for det nordiske sam-
arbejde. En provokerende artikel fra den svenske 
samfundsdebattør og historiker Gunnar Wetter-
berg forud for Nordisk Råds session i Stockholm 
i efteråret 2009, satte en lavine i gang. Efter først 
at være afvist som storskrydende tågesnak om 
genoplivning af den gamle Kalmarunion, satte 
den alligevel tankerne i gang om det nordiske 
samarbejdes fremtid med en indbygget vision 
om at forstærke samarbejdet. Artiklen viste med 
al ønskelig tydelighed, at skal det nordiske sam-
arbejde på dagsordenen skal man gå til kanten. 
En stille og rolig udvikling af samarbejdet med 
enighed som fornemmeste varemærke giver in-
gen overskrifter. Men siger man – som Gunnar 
Wetterberg – at Kalmarunion skal genopfindes 
med den danske Dronning Margrethe II som re-
gent, så kan det nok være opmærksomheden 
skærpes. OG VI HAR BRUG FOR OPMÆRK-
SOMHED! Ellers dør vi. Og når indholdet så – ud 
over provokationen – har et sigte om at styrke 
det nordiske samarbejde, så skal Foreningen 
NORDEN selvfølgelig følge op. Det gjorde For-
eningen NORDEN i Danmark også som de før-
ste, og derefter fik vi de andre Norden-forenin-
ger med på banen, og senere blev Nordisk Råd 
aktiveret. 

Visionen om et stærkt Norden er forstærket bety-
deligt af den debat, der blev sat i gang i efteråret 
2009. Hele 2010 blev brugt på at løfte debat-
ten højere og højere. Foreningerne Nordens For-
bund krævede af Nordisk Råd, at debatten blev 
fulgt op. I et brev til Nordisk Råds præsidium, 
som alle foreningernes formænd skrev under på 
(og som i al ubeskedenhed blev formuleret i Kø-
benhavn) stod:

Foreningerne Norden har til formål på alle om-
råder at styrke det nordiske samarbejde indadtil 
og udadtil. Vores foreninger er med den meget 
brede folkelige baggrund, som vi repræsenterer, 
pådriveren når det gælder øget nordisk samar-
bejde. Især i de senere år har vi lagt meget stor 
vægt på øget nordisk samarbejde i forhold til den 
globalisering, som i disse år er ved at finde sin 
form. Et langt mere omfattende politisk samar-
bejde mellem de nordiske lande vil gavne os alle 
i en globaliseringstidsalder, hvor små lande bliver 
usynlige og store regioner bliver dominerende. 
Så der er tale om rettidig omhu, hvis ikke vi skal 
forspilde de chancer, som vi netop nu har for at 
tilrettelægge det nordiske samarbejde i lyset af 

en globaliseret dagsorden. Næppe nogle andre 
lande kan så enkelt skabe en homogen region, 
hvor både værdipolitikken og den praktiske poli-
tik er så koordineret gennem årtiers samarbejde, 
som de nordiske lande. Og ikke mindst væsent-
ligt: hvor der er en så bred folkelig opbakning til 
samarbejdet.

Foreningerne Norden har allerede på statsmini-
strenes globaliseringsforum i Island februar 2009 
lanceret forslaget om et væsentligt udvidet nor-
disk samarbejde, som kunne medføre, at Norden 
- som den tiende størst økonomi i verden - sam-
let kunne indgå i G20. Vi har også støttet op om 
hovedsigtet i Stoltenbergrapportens ideer om et 
styrket nordisk samarbejde på det udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske område, vi har arbejdet for 
en styrket nordisk profil i klimaspørgsmålene, vi 
har i mange år kæmpet for et langt mere inten-
sivt nordisk samarbejde i EU. Nu hvor den euro-
pæiske dagsorden globaliseres, og hvor vores 
internationale fokus flyttes fra Europa til Verden, 
er det endnu mere vigtigt at diskutere en nordisk 
samordning, og mere forpligtende nordisk sam-
arbejde, som kan styrke vores internationale po-
sition. Hver for sig er vi små lande i global sam-
menhæng, sammen er vi en betydende region. 

Norden er et folkeligt projekt. Samarbejdet mel-
lem landene er skabt af folket – nedefra og op. 
Resultaterne er folkelige og ikke institutionelle 
– bortset fra dem, der er nødvendige for at frem-
me det folkelige fællesskab. 

Den folkelige opbakning til Norden er nærmest 
100 %, som bl.a. Nordisk Råds undersøgelser 
har vist. Fra nord til syd, fra øst til vest er den 
folkelige opbakning til det nordiske samarbejde 
uden sidestykke. Norden er den mest homogene 
region, der findes.

Norden er fem små åbne økonomier som kombi-
nerer frihandel og velfærd. Nordens dagsorden 
passer til den nye globale dagsorden, fordi Nor-
den er et folkeligt regionalt samarbejde, der ikke 
er vendt mod andre, men tværtimod muliggør et 
bredt internationalt samarbejde.

Hvis Norden fortsat skal bygge på bred folkelig 
legitimitet er det altafgørende, at det nordiske 
samarbejde er dynamisk og fremadrettet. Der-
for er det vigtigt ikke bare at erkende, men også 
handle efter, at et langt mere omfattende praktisk 
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politisk samarbejde mellem de nordiske lande vil 
gavne os alle i en globaliseringstidsalder. 

Foreningerne Nordens Forbund vil, som tals-
mand for det folkelige Norden, opfordre Nordisk 
Råd til at igangsætte et forstudie om de tanker, 
Gunnar Wetterberg er kommet med. Et mere for-
pligtende nordisk samarbejde kan have mange 
former. 

På denne baggrund vil Foreningerne Nordens 
Forbund vil opfordre Nordisk Råd til at tage et 
mere forpligtende nordisk samarbejde op nor-
disk og nationalt.  

•	 	Sammensætte	 en	 gruppe	 af	 forskere,	
politikere,	 journalister,	 erhvervsfolk	 og	
repræsentanter	for	de	folkelige	forenin-
ger,	der	kan	lave	et	forstudie	om	de	mo-
derne	unionstanker

•	 	Gennemføre	folkelige	høringer	i	alle	de	
nordiske	lande	og	selvstyrende	områder	
om	et	nyt	fordybet	samarbejde

Først fik vort arbejde den virkning, at Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd bad Gunnar Wet-
terberg skrive årbogen 2010 Forbundsstaten 
Norden, og efter lang tids nølen fik foreningerne 
overbevist Nordisk Råd om også at virkeliggøre 
vores to konkrete forslag. Det bliver nu spæn-
dende at se, hvad der kommer ud af forstudiet 
og de brede debatter. De brede debatter har for-
eningerne på egen omkostning og risiko selv 
sat i gang.

Hvorfor er det så interessant 
for os, som folkelig for-
ening? Det er det af to 
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meget væsentlige grunde. For det første styrker 
det vores sag, som den står udtrykt i forenin-
gens formålsparagraf - og uden at blive uaktuel 
har stået siden oprettelsen i 1919 - nemlig at 
Foreningen NORDEN, dansk forening for nor-
disk samarbejde, har til formål på alle områder 
at styrke og udvikle de nordiske folks samar-
bejde indadtil og udadtil. Vi styrker foreningens 
formål med handlingerne – det formål, der gør, 
at vi er samlet i denne forening. For det andet 
skaber det synlighed om vores sag! Sideeffek-
ten er så, at det samtidig styrker foreningens an-
seelse også blandt politikere og embedsmænd, 
som for fleres vedkommende for første gang ser 
foreningen, som det den skal være: vagthunden 
og pådriveren i det nordiske samarbejde.

At Norden så bliver styrket uden kunstige til-
sætninger i de kommende år er jo så kun endnu 
bedre. Vi har ikke bare en sag – vi har en vin-
dersag! Den globale udvikling vil betyde, at na-
tionalstaterne bliver svækket og regionerne styr-
ket. Og Norden er den mest geopolitisk intakte 
region vi finder i Verden. Derfor tog Foreningen 
NORDEN netop det tema op før Wetterberg i 
vores anbefalinger til det danske formandskab 
for Nordisk Ministerråd 2010, da vi i sommeren 
2009 formulerede visionen: Norden i globalise-
ringen – globaliseringen i Norden.

Foreningen NORDEN hviler på en god historisk 
grund med en vision, der rækker langt ud i frem-

tiden. 

København, den 27. april 2011

Peter Jon Larsen
Generalsekretær   
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LANDSFORENINGENS ORGANISATION

FORENINGEN NORDENS 
HANDLINGSPLAN 2010 – 2012 
Pkt. 1,2,3 & 4

Idegrundlag
•	 	Foreningens	idegrundlag	drøftes	på	alle	plan	

i foreningen, så vi i langt højere grad skøn-
ner på, at det nordiske samarbejde er noget 
unikt set i globaliseringsperspektiv.

•	 	Styreseminaret	 i	 2010	afholdes	 i	Danmark.	
FNF´s idegrundlag og mission vil være et 
tema på dette seminar.

Organisationen
•	 	Vedtægter	 justeres	 med	 udgangspunkt	 i	

strategiplanen.
•	 	Det	er	kredsenes	primære	opgave	at	 være	

valgkredse i forhold til landsstyrelsen.
•	 	Det	er	lokalafdelingernes	opgave	at	etablere	

aktiviteter for medlemmer og at skaffe nye 
medlemmer.

•	 	Det	er	 landsstyrelsens	opgave,	at	 følge	og	
inspirere arbejdet i lokalafdelinger og kredse 
og give støtte, hvor der er behov for det.

•	 	Landsstyrelsen	 nedsætter	 nødvendige	 ud-
valg og udarbejder kommissorium for ud-
valgenes opgave.

Medlemmerne
•	 	Landsforeningen	 støtter	 det	 lokale	 besty-

relsesarbejde ved relevante møde- og kur-
sustilbud rettet mod formænd, bestyrelses-
medlemmer og evt. særligt interesserede 
medlemmer - i 2010 i stærkt afgrænset form 
som følge af landsforeningens stramme 
økonomi.

•	 	I	 samarbejde	 med	 Foreningen	 NORDENs	
Ungdom skabes en platform, der hjælper 
med til, at FNU’s ældre medlemmer natur-
ligt fortsætter medlemskabet i Foreningen 
NORDEN.

•	 	Landsforeningen	arbejder	fortsat	med	at	ud-
vikle hvervematerialer, der kan bruge i lokal-
afdelingernes rekrutteringsarbejde.

•	 	Forholdet	 til	 foreningens	 samarbejdende	
medlemmer styrkes kvalitativt, og støtte-
medlemmer styrkes kvantitativt. 

Økonomi
•	 	Besparelser	i	henhold	til	budget	2010	reali-

seres.
•	 	Der	 arbejdes	 fortsat	 på	 flere	 planer	 for	 at	

få politisk gehør for et større statstilskud til 
Foreningen NORDEN.

•	 	Der	arbejdes	fortsat	på	flere	niveauer	med	at	
få projektvirksomheden i gang igen.

•	 	Når	der	foreligger	regnskab	for	lotteri	2010,	
foretager forretningsudvalget en vurdering 
af lotteriets betydning for henholdsvis lands-
foreningen og lokalafdelingerne.

•	 	Der	 foretages	 fortsat	 løbende	 sonderinger	
for at muliggøre en fraflytning fra lejemålet 
Malmøgade 3, subsidiært finde andre alter-
nativer, der kan billiggøre foreningens husle-
jeomkostning. 

•	 	Informationsudvalget	 arbejder	 på	 at	 sikre	
annonceindtægter og andre indtægter f.eks. 
til temanumre/indstik i forbindelse med ud-
givelse af Nord Nu.

•	 	Der	 foretages	en	 indsats	 for	at	 skaffe	flere	
erhvervsvirksomheder som støtte- medlem-
mer af Foreningen NORDEN ved direkte 
kontakt til erhvervsvirksomheder, der har en 
åbenbar interesse i nordiske forhold/nordi-
ske markeder.

•	 	Besparelser	 i	 forbindelse	med	 indgåelse	af	
ny kontrakt på kopiering anvendes i 2010 
som buffer, til imødegåelse af uforudsete ud-
gifter, samt til at realisere en konferencedag 
for formænd (erstatning af formandsmøder) 
og bestyrelsesmedlemmer samt potentielle 
bestyrelsesmedlemmer (som erstatning for 
internt kursus) – Indhold af en sådan konfe-
rencedag behandles i aktivitetsudvalget.
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Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev afholdt lørdag 
den 29. maj 2010 på Møllevangsskolen i Århus. 

Regnskaber, kontingent og kontingent-fordeling 
og budgetter blev vedtaget. Landsstyrelsen blev 
konstitueret (fremgår under afsnittet Landsfor-
eningens organisation i personer og tal). To kri-
tiske revisorer blev valgt, nemlig Winnie Vitzan-
sky, Direktør i Danmarks Biblioteksforening og 
Hans Peter Jørgensen, Silkeborg.

Landsstyrelsesmøder
I 2010 blev der afholdt 3 landsstyrelsesmøder 
hhv. 6. marts i Odense, 9. juni i Odense samt 13. 
november i København.

Referaterne er tilgængelige på Foreningen NOR-
DENs hjemmesides afsnit for tillidsfolk.

Forretningsudvalgsmøder
Forretningsudvalget bestod i 2010 af følgende 
medlemmer:

Arne Nielsen
Henrik Hagemann (til 29. maj 2010)
Susanne Prip Madsen
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber
Jens Peter Thestrup (til 29. maj 2010)
Bente Dahl (fra 29. maj 2010)
Svend Tychsen (fra 29. maj 2010)
 
Der blev holdt 4 ordinære forretningsudvalgs-
møder i 2010, nemlig den 9. februar, 27. april, 
17. august samt den 26. oktober. 

Der henvises til referaterne på hjemmesiden.

Aktivitetsudvalget
Organisationsudvalget bestod i 2010 af følgende 
medlemmer:

Arne Nielsen
Martti Issakainen
Grethe Olsen
Vagn Thomsen samt
Svend Tychsen 

Udvalget har holdt 2 møder i 2010, nemlig 2. ja-
nuar samt 30. august. Alle referaterne er tilgæn-
gelige på nettet på foreningens hjemmeside.

Sproggruppen
Sproggruppen bestod i 2010 af følgende med-
lemmer:
 
Henrik Hagemann 
Dorit Myltoft 
Niels David Nielsen

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

I Foreningen NORDEN er vi til stadighed opta-
get af nabosprogene og deres placering i for-
hold til det danske sprog. I øjeblikket diskuteres 
en egentlig lovgivning om det danske sprog, og 
Foreningen NORDEN har opfordret til, at den 
nordiske sprogforståelse også bør have en frem-
trædende 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 rege-
ringens videre arbejde med dansk sprogpolitik.

Foreningen Norden påskønnede med stor tak 
det grundige og redelige analysearbejde der lig-
ger bag rapporten, og kunne tilslutte sig rappor-
tens konklusioner, i særlig grad dem der vedrø-
rer 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 uddannelser. Vi 
bad om, at der sikres bindende bestemmelser 
om norsk og svensk i folkeskolens afgangsprø-
ver og ved prøver og eksaminer i ungdomsud-
dannelserne, og vi kan varmt anbefale ønsket fra 
arbejdsgruppens flertal om bindende bestem-
melser for brug af dansk også i de højere uddan-
nelser til og med kandidatniveau. Kvaliteten i de 
højere uddannelser vil kun blive styrket ved en 
forstærket indsats for nabosprogsforståelsen på 
alle uddannelsesniveauer, for med en beskeden 
indsats i form af kvalificeret nabosprogsunder-
visning vil den kulturelle, den sproglige og den 
faglige horisont 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 
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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 sprogfællesskab 
for Danmark en væsentlig del af den sproglige 
mangfoldighed. Det bør også påpeges at nabo-
sprogsforståelse er en styrke for erhvervslivet. 
Danmarks samhandel med de øvrige nordiske 
landes tilsammen ca. 18 mio. indbyggere er 
større end samhandelen med Tysklands ca. 80 
mio. indbyggere.

For at bevare den sproglige mangfoldighed i 
Norden er det vigtigt at den nordiske sprogde-
klaration, som regeringerne vedtog i 2006, nu 
omsættes til praktisk virkelighed i form af en 
egentlig nordisk sproghandlingsplan, og at Nor-
disk Ministerråd

etablerer en stabil og bredt kompetent instans 
både til arbejdet 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 Nord-
plus-ordningerne igen kommer til at virke efter 
den oprindelige hensigt.

Sprogfællesskab - det er da yt skrev Henrik Ha-
gemann og Peter Jon Larsen i en kronik i Fyens 
Stiftstidende lørdag den 17. oktober 2008.

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 For-
eningen NORDEN satte institutionen i værk kort 
tid efter befrielsen.

Foreningen NORDEN var behjælpelig med fi-
nansiering 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-over-
gange og kørte som beskrevet frem til Schen-
genaftalens ikrafttræden 25. marts 2001. Der-
efter påtog Sønderjyllands Amtskommune sig 
opgaven ”indtil videre”.  I foråret 2002 meddelte 
amtsborgmesteren, at man ikke længere ville 
løfte opgaven uden kompensation for de udgif-
ter (kørsel m.v.), som opgaven medførte. Man 
anså opgaven for at være national, og da man 

ikke blev kompenseret, blev arrangementet op-
sagt pr. udgangen af maj 2002.  

Foreningen NORDEN overtog pr. 15. juni 2002 
flagningen med det danske og de nordiske flag 
ved de fem største grænseovergange i Sønder-
jylland og sikrede dermed, at flagningen kunne 
fortsættes efter at Sønderjyllands Amt havde 
meddelt, at de ikke længere ønskede at vare-
tage opgaven. Efter en forhandling med Justits-
ministeren blev vi enige med hende om, at hun 
gennem hendes politimyndigheder i Gråsten og 
Tønder stod for flag, flagstænger, vedligeholdel-
se og forsikringer, mens Foreningen NORDEN 
modtog et beløb for at varetage flagningen ved 
grænseovergangene i Kruså, Padborg (Okseve-
jen), Frøslev (motorvejen), Rudbøl og Sæd.

Flagningen er gennemført også i 2008/2009, 
hvor de nordiske flag i takt med grænsebygnin-
gernes nedrivning bliver mere og mere synlige 
som den eneste markering af, at man overskri-
der en grænse. 

Tillidsmandsdag
Tillidsmandsdagen blev af holdt den 30. okto-
ber 2010 i Vejle

TILLIDSMANDSDAG 
FOR	FORMÆND	OG	TILLIDSFOLK
LØRDAG DEN 30. OKTOBER 2010 

KL. 11.00 – 16.30
SCANDIC JACOB GADE, 

FLEGBORG 8 – 10, 7100 VEJLE

Formandsmøder	og	Internt	Kursus	for	Tillids-
folk	er	 i	slået	sammen	til	en	Tillidsmandsdag.	
Aktivitetsudvalget	har	udarbejdet	program	for	
dagen,	og	vi	glæder	os	til	at	se	rigtig	mange	til	
denne	inspirations-	og	udviklingsdag	i	Vejle.

PROGRAM:
10.30 – 11.00   Ankomst
11.00 – 11.15   Åbning af Tillidsmandsdagen 

v./ landsformand Arne Nielsen
11.15 – 11.45  Det nordiske samarbejdes 

fremtidige muligheder v./ Ole 
Stavad, tidl. minister og MF

11.45 – 12.30  Debat med Ole Stavad om 
Nordisk Union, globalisering 
mm. Ordstyrer: Peter Jon Lar-
sen, generalsekretær

12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.10  Det nordiske Venskabsbysam-

arbejde v./ Christel Liljeström, 
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  Pohjola Norden i Sibbo Erling 
Pilgaard, 

  Foreningen NORDEN i Ålborg 
Svend Tychsen, 

  Foreningen NORDEN i Oden-
se

14.10 – 15.00  Debat om Det nordiske Ven-
skabsbysamarbejde Ordsty-
rer: Grethe Olsen, Foreningen 
NORDEN og KL

15.00 – 15.15 Kaffepause
15.15 – 15.45   2011 – Det europæiske Fri-

villighedsår v./ Susanne Prip 
Madsen, formand for Forenin-
gen NORDENs arbejdsgruppe 
om Frivillighedsåret

15.45 – 16.20  Udvidet nordisk samarbejde i 
Foreningerne NORDENs For-
bund v./ Arne Nielsen

16.20 – 16.30  Afslutning – herunder kredse-
nes fremtidige rolle efter ved-
tægtsændringerne v./ Arne 
Nielsen

Der var 90 deltagere

Formandsinfo
Det er målsætningen med Formandsinfo at in-
formationen udsendes 1 gang om måneden 
indeholdende korte, aktuelle nordiske nyheder. 
Formandsinfo sendes alene til lokalafdelinger-
nes 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 For-
mandsinfo udkom i 2010 med 11 numre (juli må-
ned blev sprunget over).

FORENINGEN NORDENS 
SKOLEARBEJDE 2011

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN 
2010 – 2012 Pkt. 8:

Skoler, uddannelsesinstitutioner og biblio-
teker
•	 	Landsforeningen	 sikrer	 via	 skolehjemmesi-

den, at der formidles nyheder og relevante 
undervisningsforløb til skolerne, som også 
via hjemmesiden kan etablere kontakt til 
venskabsklasser i de andre nordiske lande.

•	 	Landsforeningen	sikrer,	at	der	 formidles	vi-

den og materialer om ”bio i skolen” til skoler 
og uddannelsesinstitutioner

•	 	Landsforeningen	 udsender	 nyhedsbrev	 til	
medlemsinstitutioner

•	 	Landsforeningen	sikrer,	at	der	 formidles	 in-
formation og materialer til skoler og bibliote-
ker om Morgengry og Skumringstid.

Foreningen NORDEN har fået i opdrag at iværk-
sætte de forpligtelser Undervisningsministeriet 
har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen af 
de nordiske aftaler på undervisningsområdet 
samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat 
ligger i Folkeskoleloven. Ingen af aftalerne er 
ændret siden aftalen blev indgået.

Foreningen NORDEN er fortsat parat til at løfte 
opgaven, og har siden aftalen med Undervis-
ningsministeriet udviklet skolearbejdet meget på 
grundlag af de midler, der er stillet til rådighed. 
Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en 
høj grad af udveksling af skoleklasser mellem 
Danmark og de andre nordiske lande, dels at 
give lærere vejledning i pædagogiske mulighe-
der ved undervisningen i skandinaviske sprog 
og nordiske forhold.

Det aftalte tilskud til foreningens skolearbejde 
blev i begyndelsen af 1990’erne forhandlet på 
plads med den daværende Undervisningsmi-
nister af foreningens landsformand Dorte Ben-
nedsen. På det tidspunkt tilbagebetalte Forenin-
gen NORDEN et uopsigeligt, rente- og afgiftsfrit 
lån på kr. 12.000.000,00, der var givet af Under-
visningsministeriet til uddannelsesmæssige for-
mål på Foreningen NORDENs kursusejendom 
Hindsgavl ved Middelfart. 

Af Helsingforsaftalen fremgår regeringsaftaler-
ne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om 
undervisningsområdet fremgår under Kulturelt 
Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och ut-
bildningen skall i skolorna i de nordiska länderna 
i lämplig omfattning innefatta undervisning om 
språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden 
i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöar-
na, Grönland och Åland.”

I overensstemmelse hermed står der i bestem-
melserne om undervisningen i folkeskolen under 
for-målet med faget Dansk:
 ”at undervisningen skal give eleverne adgang til 
det nordiske sprog- og kulturfællesskab”
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Blandt kundskabs- og færdighedsområderne 
nævnes:
”at undervisningen skal give eleverne mulighed 
for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk 
og svensk med forståelse”.

Foreningen NORDEN bistår med at udfylde dis-
se rammer.

www.nordeniskolen.dk

I 2010 fik vi virkeliggjort vores projekt med etab-
leringen af en ny skolehjemmeside for lærere 
og elever. Hjemmesiden gik i luften i efteråret 
2010.

Den nye hjemmeside fokuserer i øjeblikket på 3 
hovedelementer:
¤ Ideerne bag venskabsklasser og brevveksling, 
der allerede i mange år har eksisteret mellem 
skoleklasser på tværs af Norden. Denne hæder-
kronede tradition videreføres nu med moderne 
teknologi. Der vil være mulighed for at skabe 
kontakt til en nordisk venskabsklasse eller ven-
skabsskole. Siden tilbyder endvidere en solid 
platform for kommunikation mellem nordiske
klasser.
¤   Inspiration til undervisning i nabosprogene 

svensk og norsk. Bl.a. præsenteres materia-
let Norden i Bio.

¤  Et gennemarbejdet undervisningsforløb in-
den for miljø og klima er tilgængeligt. Det 
bygger på den nordiske filmkonkurrence RE-
Climate. Der er også mulighed for at finde 
inspirerende opskrifter inden for emnet Nor-
disk Mad, som er et meget hot emne i øje-
blikket. Her er der mange opskrifter, der kan 
anvendes i hjemkundskab. Siden vil løbende 
blive opdateret med flere forslag til nordiske 
undervisningsforløb inden for forskellige fag 
- og vi håber på, at mange lærere vil få glæ-
de af siden, og at lærere vil dele ud af deres 
egne erfaringer med undervisning i nordiske 
sprog eller nordiske temaer i det hele taget. 
Der vil også løbende blive bragt nordiske ny-
heder, der er relevante for skoleverdenen og 
Foreningen NORDENs skolenyhedsbrev vil 
fremover kunne læses på hjemmesiden!

  For at www.nordeniskolen.dk kan udvikles 
til gavn for lærere, der underviser med en 
nordisk vinkel, er det meget vigtigt, at For-
eningen NORDEN får en tilbagemelding fra 
brugerne!

Organisation
Foreningens skolearbejde er organiseret på føl-
gende måde for optimalt at kunne leve op til 
Helsing-forsaftalen og skolelovens intentioner 
om det nordiske islæt:
Foreningens landsstyrelse, som udover nogle af 
foreningens egne medlemmer tæller flere aktive 
folketingsmedlemmer, ofte også medlemmer af 
den danske delegation til Nordisk Råd, har ned-
sat et Skole og Biblioteksudvalg. Det er udval-
gets opgave at sikre og udbygge kontakten til 
nuværende og fremtidige skole- og biblioteks-
medlemmer. Udvalget skal etablere en lovover-
vågning som sikrer, at Foreningen NORDEN af-
giver høringssvar, når der fremsættes lovforslag, 
som har betydning for de nordiske elementer i 
dansk lovgivning inden for skoleområdet. Udval-
get skal søge at skabe en formaliseret kontakt til 
Nordplus vedr. de skolerejser, som tidligere blev 
administreret i Foreningen NORDENs regi. Ud-
valget skal undersøge samarbejdsmulighederne 
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 og udvalget 
skal følge udviklingen i nordiske lærerudveks-
linger og venskabsskoleklasser og komme med 
forslag til hvordan området kan udbygges. 

Den absolut bedste pædagogiske måde at lære 
at forstå svensk og norsk er efter foreningens 
opfattelse en direkte kontakt med en klasse i 
et andet nordisk land fulgt op af klasseudveks-
lingsrejse til et af nabolandene for senere selv at 
modtage besøg. 

Sådanne kontakter og besøg forberedes ved, at 
Foreningen NORDEN gennem skolekonsulen-
terne, hvoraf der er ansat én i hver af de fem 
selvstændige stater, finder frem til klasser, der 
med hensyn til niveau, klassestørrelse og inte-
ressefelter harmonerer med hinanden. Efter en 
længere periode med brevveksling, som i sig 
selv styrker sprogforståelsen, kan der ydes øko-
nomisk støtte/henvises til støttemuligheder, så 
elever og lærere i de to venskabsklasser kan 
træffes. Rejsernes formål er, udover at lære at 
forstå nordiske sprog, også at opleve den dag-
lige tilværelse i en anden nordisk familie, og de 
nordiske kammeraters skolehverdag.

Skolekonsulenten
I forbindelse med landsforeningens skolearbej-
de er ansat en skolekonsulent, hvis arbejdsom-
råder er:



10

•	 	Omfattende	telefonisk	rådgivning	og	vejled-
ning af skolemedlemmer og andre lærere.

•	 	Etablering	 af	 brevveksling	mellem	nordiske	
skoleklasser.

•	 	Administration	 af	 udvekslingsrejsemidlerne	
fra Undervisningsministeriet, herunder de 
særlige Færø-midler og tilskudsmidler til is-
landske højskoleelever.

•	 	Information	om	øvrige	støttemuligheder,	be-
handling af ansøgninger, uddeling af midler 
og indkaldelse af rapporter. 

•	 	Tæt	samarbejde	og	koordination	med	NOR-
DEN-foreningernes skolekonsulenter i Nor-
ge, Sverige, Island og Finland.

•	 	Udlån	 af	 undervisningsmaterialer	 til	 skole-
medlemmer.

•	 	Tilrettelæggelse/afholdelse	 af	 kurser/møder	
for lærere.

•	 	Tilrettelæggelse/afholdelse	 af	 fællesnordi-
ske/ bilaterale kurser i samarbejde med nor-
diske kollegaer.

•	 	Tilrettelæggelse/afholdelse	 af	 bilaterale	 ar-
rangementer med voksenundervisningens 
ledere og lærere.

•	 	Tilrettelæggelse	af	den	danske	del	af	Nordisk	
Biblioteksuge og Morgengry-arrangementer 
på tilmeldte skoler/skolebiblioteker 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 Skole- og Biblioteksudvalg. 

•	 	Servicering	 af	 udvalgets	medlemmer	 og	 af	
foreningens medlemmer i skoleanliggender 
m.m.

Norden i Bio
Undervisningen i de skandinaviske og nordi-
ske sprog gennemføres med skiftende succes 
og entusiasme i de nordiske lande. Foreningen 
NORDEN, de øvrige Norden-foreninger og de 
nordiske informationskontorer har derfor iværk-
sat et nordisk sprogprojekt under navnet Nor-
den i Bio.

Formålet er at styrke elevernes kendskab til de 
nordiske sprog ved hjælp af aktuelle nordiske 
kortfilm. Projektet vil også øge elevernes inte-
resse for nordiske film, nordisk kultur, historie, 
identitet og identitetsforskelle.

Foreningen NORDEN tilbyder årets Norden i Bio 
til medlemsskolerne.

Undervisningsmaterialet består af en filmpakke 
og et undervisningskompendium på de fem nor-
diske sprog. Filmpakken indeholder en DVD med 
de fem udvalgte nordiske kortfilm med mulighed 
for at til- og fravælge undertekster. Undervis-
ningskompendiet, der lægger op til forskellige 
undervisningsforløb, herunder om nordiske film, 
sprog, humor, nordisk historie m.m. kan down-
loades.

I 2010 gennemførte vi Mission REClimate, der 
er et fællesnordisk undervisningsmateriale for 
14-19-årige elever som vil arbejde med film og 
sociale medier. Materialet består af tre hoved-
temaer: film, klima og nordiske sprog. Som læ-
rer kan du selv disponere materialet efter, hvor 
mange timer du har til rådighed, og hvordan det 
bedst passer dine elever. Du kan fokusere på ét 
tema eller sammenflette alle tre.

Mission REClimate er udfordrende og stiller krav 
til elevernes evne til at tænke selvstændigt. Hen-
sigten er at øge elevernes viden om Norden og 
klimaet samt evnen til at påvirke andre nordiske 
unge gennem et klimabudskab, som de selv har 
valgt og samtidig styrke den nordiske sprogfor-
ståelse.

Lærervejledningen indeholder cirka 20 film, som 
er produceret af unge i Norden. At reflektere over 
forskellige klimaspørgsmål med filmene som ud-
gangspunkt kan skabe opmærksomhed om vig-
tige klimaproblemer ud fra viden, som eleverne 
selv indhenter og hjælpe dem med at formulere 
vigtige budskaber, som tager afsæt i deres egne 
vurderinger.

Filmene kan inspirere og vejlede i undervisnin-
gen. 

Vinderfilm i REClimate-konkurrencen: Burden, 
Færøerne 2009, varighed 2:50 min

1. Overlevelse, håb: om naturressourcer Hope 
Island 2009, fiction, sprogfilm, varighed 8:10 
min., Last flight Finland 2009, animation varig-
hed 1:03 min., SOS Finland 2008, animation, va-
righed 2:08 min. 
2. Ansvar, mod: om gruppepres og attituder Be 
Brave Sverige 2009, fiktion, sprogfilm, varig-
hed 4:30 min., Bomb generation Sverige 2009, 
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dokumentar, varighed 1:50 min., Regret Island 
2009, fiction, varighed 2:50 min 
3. Magt, indflydelse: om demokratispørgsmål. 
Do you want to kill? Then kill the light Danmark 
2009, musikvideo, sprogfilm, varighed 3:00 
min., Shut it down Danmark 2009, dokumentar, 
sprogfilm, varighed 5:34min., Together we can 
make the difference Sverige 2009, musikvideo, 
varighed 3:20 min 
4. Livsglæde, lyst: om at formidle positive bud-
skaber, The Painting Færøerne 2009, fiction, 
varighed 3:36, Water Island 2009, musikvideo, 
varighed 1:42, Yes we can (kick) Norge 2009, 
musikvideo, varighed 3:23 min.
5. Viden, erfaring: om at erkende eller fortrænge 
Green thoughts, grey doings Danmark 2009, 
dokumentar, sprogfilm, varighed 5:17, Kids on 
climate Danmark 2009, dokumentar, sprogfilm, 
varighed 5 min., Pollution Island 2009, doku-
mentar, sprogfilm, varighed 3:43, The melting of 
the ice cap 1 Grønland, Danmark, dokumentar, 
sprogfilm, varighed 4:10 min., The melting of 
the ice cap 2 Grønland, Danmark, dokumentar, 
sprogfilm, varighed 2:23 min. 
6. Afhængighed, samhørighed: om forholdet 
mellem menneske og natur, PS-eco Sverige 
2009, fiction, varighed 1:44 min., Tick,tick Fin-
land 2009, animeret dokumentar, varighed 3:15 
min., What about the ice age Norge 2008, ani-
mation, varighed: 1:40 min. 

Skolevirksomhed i øvrigt
I beretningsperioden er der udsendt Nyheds-
breve til skolemedlemmerne med informationer 
om økonomisk støtte til lærer- og klasseudveks-
lingsrejser, udlån og køb af bøger og andet un-
dervisningsmateriale, anmeldelse af bøger til 
nordisk undervisning, tilbud om at få en nordisk 
venskabsklasse, tilbud om deltagelse i og rap-
portering fra fællesnordiske kursus for lærere, 
fællesnordiske lejrskoler, invitation til at deltage i 
det særlige arrangement for skoler ”Morgengry” 
i den nordiske biblioteksuge, en del referater fra 
klasse-rejser. Der blev i endvidere informeret 
udførligt om Norden i Bio materialerne og ma-
terialet blev tilbudt skolerne. 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-forbin-
delser ligger nogenlunde på niveau med sidste 
år – omkring 70 etablerede kontakter. 

Øresundsmiljøskole - Grøn skole
Foreningen NORDEN har et godt og udviklet 
samarbejde med Københavns Kommune. Vi dri-
ver også sammen med kommunen Øresunds-
miljøskolen på Carls Bastion på Christianshavn 
http://www.groen-skole.kk.dk/mskole/mskole.
htm, hvor miljøundervisning i nordisk regi til kø-
benhavnske folkeskoler er central for virksom-
heden. Det kan i øvrigt nævnes, at de nordiske 
miljøministre ved flere lejligheder har besøgt mil-
jøskolen, når de har haft møde i København. 

Islandske unge på danske folkehøjskoler
I mange år har Foreningen NORDEN administre-
ret en bevilling på 50.000 kr. fra undervisnings-
ministeriet til uddeling blandt unge islændinge, 
som deltager i kursus på de frie kostskoler, for-
trinsvis folkehøjskolerne. Foreningen kan anven-
de 15 % til administration, resten på 42.500 kr. 
uddeles. 

Foreningen NORDEN har i 2010 modtaget 40 
ansøgninger hvoraf 22 var støtteberettigede. 
Det høje antal ansøgere skyldes formentlig, at 
finanskrisen fortsat har stor indflydelse på det 
islandske samfund. Vi har forsøgt at prioritere 
ansøgere på længerevarende ophold og samti-
dig hævet støttebeløbet pr. elev. Dette medfører 
desværre at et større antal ansøgere får afslag 
på støtte.

Tilskud til klasseudveksling med 
Færøerne.
Foreningen NORDEN har igennem en årrække 
administreret tilskud til udvekslingsrejser for 
danske skoleelever til Færøerne.

Formålet med støtten er at give danske skole-
klasser mulighed for at indgå aftaler om klas-
seudvekslinger med færøske skoleklasser. For 
at få del i tilskuddet er det en forudsætning at 
udvekslingen har et pædagogisk sigte, at der er 
tale om genvisit samt at besøget varer mindst 3 
hele døgn og at eleverne hvis det er muligt bor 
privat hos hinanden.

I 2010 var bevillingen fra undervisningsministeri-
et på kr. 60.000. Foreningen NORDEN har i 2010 
modtaget 2 ansøgninger fra to færøske klasser, 
som begge var støtteberettigede.
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Nordiske sommerlejre
Der blev i 2010 tilbudt deltagelse i to nordiske 
sommerlejre for skoleelever af henholdsvis For-
eningen NORDEN i Danmark og Pohjola NOR-
DEN i Finland.

Bestyrelsen for Den Nordiske Lejrskole i Hille-
rød, hvor den danske sommerlejr holdes, består 
af bl.a. af repræsentanter for Foreningen NOR-
DENs lokalafdeling i Hillerød, Frederiksborg 
Kreds.

Foreningen NORDENs landskontor er ikke invol-
veret økonomisk i forbindelse med tilrettelæg-
gelse og gennemførelse af lejrskolen, men yder 
en indsats med markedsføringen til skoler, lo-
kalafdelinger og søsterforeningerne i de andre 
nordiske lande.

SKOLEARBEJDETS BUDGET
Tilskuddet fra Undervisningsministeriet bliver 
brugt på aflønningen af foreningens skolekon-
sulent samt dermed forbundne omkostninger til 
kontorhold, herunder indkøb og produktion af 
undervisningsmaterialer. Endvidere bruger for-
eningen tilskuddet på at drive skoleudvalget, 
som samtidig påtager sig pædagogiske opgaver 
regionalt, ligesom foreningen opretholder en tæt 
kontakt med de øvrige nordiske landes skole-
netværk. Ved jævnlige møder med nordiske kol-
leger udveksles erfaringer af faglig som praktisk 
art. Uden de nationale midler, vil det ikke være 
muligt for foreningen, at drive skolevirksomhe-
den på et niveau, som svarer til arbejdets place-
ring i de øvrige nordiske lande.

BIBLIOTEKSSAMARBEJDET
8. november 2010 afholdtes Morgengry/Skum-
ringstid, der indledte Nordisk Biblioteksuge. Det 
var 14. gang arrangementet løb af stablen.

Arbejdsgruppen brugte 2010 til at fokusere på 
ungdommen og anlagde en mere tidssvarende 
vinkel i forhold til temaet og den udvalgte litte-
ratur. Temaet blev ”Det Magiske Norden” og tog 
udgangspunkt i de såkaldt magiske genrer (fan-
tasy, science fiction og gys). Der blev vedtaget 
en række uformelle retningslinier for udvælgelse 
af litteratur – også fremover. Arbejdsgruppen vil 
for eftertiden søge nulevende aktive forfatter-
skaber og aktuelle tekster. 2010’s tekster blev 
således: Børn: Andri Snær Magnasons (IS) ”Hi-
storien om den blå planet” 

Unge: ”Skammerens Datter” af Lene Kaaberbøl 
(DK)

Voksne: John Ajvide Lindqvists (S) ”Lad den ret-
te komme ind”

Feedback fra bibliotekerne i hele Norden har 
afsløret at valg af tema og tekster var ganske 
populært og fint i tråd med litteraturens og pub-
likums udvikling. En grundig revision af Idékata-
logets indhold og layout har også medført posi-
tive tilbagemeldinger.

Nordisk Biblioteksuge er til stadighed et af de 
største arrangementer for litteratur og bibliote-
ker, med 2000 deltagende institutioner og lo-
kalforeninger i Norden og Baltikum. Danmark 
tegner sig i øvrigt for en uforholdsmæssigt stor 
procentdel af deltagerne. 

VENSKABSBYSAMARBEJDET 
FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN 
2010 – 2012: Pkt: 9

Venskabsbysamarbejde
•	 	Landsforeningen	 støtter	 og	 yder	 bistand	 til	

lokalafdelinger, der ønsker hjælp i forbindel-
se med ændringer i venskabsbysamarbejdet 
på grund af kommunalreformen.

•	 	Landsforeningen	vil	gennem	FNF	forsøge	at	
få en koordineret indsats i forbindelse med 
de ændringer af kommunalstrukturen, som 
er på vej overalt i Norden.

I 1939 blev venskabsbysamarbejdet mellem 
nordiske byer eller rettere kommuner startet, og 
den 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. Venskabsby-
samarbejdet mellem nordiske kommuner op-
stod 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 nordiske 
venskabsbysamarbejde. Heldigvis har de fleste 
af de nye kommuner i samarbejde med den lo-
kale afdeling af Foreningen NORDEN fundet en 
løsning, så de har taget den bedste kommune 
fra hvert nordisk land og gjort til den nye kom-
munes venskabsbyer.
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Kommunernes Landsforening udgav i 2008 en 
brochure, der hedder Klar, parat, international. 
Den handler om kommunernes internationale 
venskabsbysamarbejde efter kommunesam-
menlægningen, og den er glædelig, da opgørel-
sen viser, at Norden er vigtigst - langt vigtigst. 
Det fremgår: “Hvor de 271 kommuner i gennem-
snit havde tre venskabsbyer, har de nye kom-
muner i gennemsnit fem venskabsbyer.” 306 ud 
af de 523 venskabsbyer, som de nye kommuner 
har, er nordiske. Det er 60 %! Vi ved godt, at bil-
ledet ikke ser lige godt ud alle steder, og at I fort-
sat 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 opgø-
relse, som i 2008 blev publiceret på vores hjem-
meside. Her har både de nye og – hvad Kommu-
nernes Landsforening selvfølgelig ikke har med 
– mange af de gamle kommuner via Foreningen 
NORDEN fortsat et aktivt venskabsbysamarbej-
de. 

Der også er en kommunalreform i gang i de øv-
rige 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 ven-
skabsbys nye størrelse. Derfor har vi opfordret 
kommunerne til at vente med at eventuelt fra-
vælge en anden nordisk venskabsby på grund 
af et størrelsesmæssigt misforhold, indtil den 
kommunale struktur er på plads i hele Norden. 

Foreningen NORDEN skal gerne igangsætte ar-
bejdet, 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 koncen-
trere os om de forbindelser, der fungerer. 

Vi kommer også med nye bud på indholdet i 
venskabsbysamarbejdet. Det er i alles interes-
se at også kommunerne kan drage stor fordel 
af dette samarbejde, også de steder hvor man 

endnu ikke har fået øjnene op for mulighederne. 
En større folkelig forankring af venskabsbyarbej-
det med en bredere involvering af foreningslivet, 
kulturlivet og idrætten ligger ligefor. 

Vi må være også være endnu mere omstillings-
parate. Et nordisk venskabsbysamarbejde på 
kommunalt plan skal i dag være effektivt og gi-
vende. Men det er der også masser af mulig-
heder for. Det der adskiller det nordiske ven-
skabsbysamarbejde 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 ældreplejen 
i den svenske venskabsby, med natur, miljø og 
planlægning i den finske by, med kultur i den nor-
ske by, med vedligehold og planlægning af veje 
i den islandske by mm. Og lad det ikke blive på 
det overordnede plan, lad medarbejdere fra mel-
lemlederniveauerne 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 vejforman-
den. 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 derigen-
nem skabt et erhvervssamarbejde mellem virk-
somhederne i den nordiske venskabsbykæde. 
Mulighederne 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, te-
ater, dans, frimærker, sprog, nordiske værdier i 
det europæiske samarbejde, livsvilkår i de nordi-
ske samfund eller andre samfundsforhold fx den 
aktuelle klima og miljøproblematik.  

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

   Samarbejde med flere lokale folkelige for-
eninger 

   Arbejde for at få flere lokale støttemedlem-
mer 

   Samarbejde med lokale biblioteker, orga-
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nister, præster, kor, museer, folkedansere, 
spejdere, uddannelsesinstitutioner, social- 
og sundhedsområdet, erhvervsvirksomhe-
der, ældreråd 

   Etablering af NORDEN-afdelinger i alle nor-
diske kommuner med velfungerende nordisk 
venskabsbysamarbejde 

   Etablering af lokal venskabsbykomité med 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og bru-
gere, herunder Foreningen NORDEN 

   Etablering af lokalt kulturelt samråd
   Udveksling af journalister og journalistelever 

mellem lokale medier i venskabsbykredsen
   Udveksling af unge mellem venskabsbyerne 

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 ven-

skabsbykæden 
  Udarbejdelse af lokal kultur- og fritidsguide 
   Tilrettelæggelse af fællesnordiske aktiviteter 

som f.eks. kursus/lejrskoler/ erhvervsprak-
tikordninger for forskellige medarbejder-
kategorier i privat eller offentligt regi, f.eks. 
brandmandsøvelser 

   Foreningens skolearbejde i et venskabsby-
netværk 

   Hjemmeside om nordisk venskabsbysamar-
bejde og andet internetsamarbejde 

   Kursus i vejledning i fondssøgning, pres-
sekontakt og samarbejde med Foreningen 
NORDENs støtteforeninger 

   Fotokonkurrence efterfulgt af vandreudstil-
ling 

   Samarbejde med nordiske ambassader - 
gensidige besøg 

   Arrangementer i forbindelse med nordiske 
højtider og nationale dage med indslag af 
sang, dans, mad og drikke.

Vi er parat til at gøre en forskel - vi skal bare 
have overbevist kommunalpolitikkerne om vis-
dommen i opretholdelsen eller etableringen af 
det nordiske venskabsbysamarbejde. Og på nye 
måder – ikke kun kransekagemøder med hygge-
snak, men et effektivt baseret samarbejde, der 
så medvirker til skabelsen af de folkelige kon-
takter.

Det er ikke nok blot at bevare, vi skal som for-
ening også vise villighed til forandring og udvik-
ling. Heldigvis sker det også mange steder. Når 

Foreningen NORDEN kommer med ideerne, så 
kan vi se, at de nye kommuner ofte tager imod 
vor håndsrækning og afsætter de nødvendige 
ressourcer på dette for vor forening så vigtige 
arbejdsfelt. Foreningen NORDEN har sendt et 
hyrdebrev ud til kredsformændene. Vi bad om 
tilbagemelding, hvis der var konkrete proble-
mer i kredsene på venskabsbyområdet. På den 
måde fik vi et overblik over situationen, og det 
var glædeligt at kunne konstatere, at der langt 
de fleste steder er taget de fornødne initiativer, 
og at sagen udvikler sig i en positiv retning.

Venskabsbysamarbejdet er så utrolig vigtigt for 
os, fordi det ved siden af de lokale NORDEN-
aktiviteter giver et fællesskab på et folkeligt plan 
over landegrænserne. Venskaber udvikles, og 
de skaber ofte ubrydelige bånd. 

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

Det brede folkelige arbejde, der foregår i Nor-
den, adskiller det nordiske samarbejde fra andet 
internationalt samarbejde. I den forbindelse spil-
ler 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 imel-
lem 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 venskabsbyfor-
bindelser er mere sporadiske, og indgår ikke i 
de nordiske venskabsbykæder, ligesom disse 
venskabsbyforbindelser ikke har nogen folkelig 
forankring. Dog har Foreningen NORDEN opfor-
dret til en udvidelse af de nordiske venskabsby-
kæder med kommuner i Estland, Letland og Li-
tauen i det håb, at kommunerne fra disse lande 
kan supplere de nordiske venskabsbykæder og 
med opfordringen til, at den folkelige deltagelse 
bliver et vigtigt element, når kommuner fra disse 
lande kommer til at indgå i venskabsbykæderne. 
Dermed hjælper vi også de baltiske lande til en 
højere grad af forståelse for et folkeligt baseret 
demokrati. 

Det nordiske venskabsbysamarbejde er en ho-
vedhjørnesten i det folkelige nordiske samar-
bejde og en central del i Foreningen NORDENs 
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virksomhed, ikke mindst i de 140 lokalafdelinger 
i Danmark. 

Venskabsbysamarbejdet giver enkeltpersoner 
og foreninger samt de kommunale politikere og 
embedsmænd mulighed for at møde det nor-
diske samarbejde i praksis, og giver mulighed 
for at skabe en personlig og faglig kontakt over 
landegrænserne uden større besvær og uden 
større omkostninger. 

En grundlæggende forudsætning for det nor-
diske venskabsbysamarbejde er den folkelige 
deltagelse. Venskabsbysamarbejdet udøves af 
kommunerne og Foreningen NORDENs lokal-
afdelinger, og inddrager gerne andre lokale or-
ganisationer og foreninger i arbejdet. Det giver 
en naturlig og ubureaukratisk platform for dia-
log med udveksling af ideer og udvikling af et 
folkeligt engagement og dermed genererer det 
frivillige resurser - ofte af et ganske betydeligt 
omfang. 

Alle de nordiske lande er præget af et veludviklet 
foreningsliv, som udgør et vigtigt fundament for 
vort folkeligt baserede demokrati. Ingen andre 
steder er foreningslivet så udbredt, og ingen an-
dre steder medvirker det i så høj grad til at sikre 
den daglige kommunikation mellem borgerne og 
deres valgte politiske repræsentanter og admini-
strationer både lokalt, regionalt og på landsplan. 
For langt hovedparten af foreningerne udgør det 
nordiske samarbejde den højest prioriterede in-
ternationale kontakt, som via venskabsbysam-
arbejdet får en aktiv deltagelse af brede dele af 
foreningslivet. 

Også når det drejer sig om løsningen af de sam-
fundsmæssige 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 venskabsbysamar-
bejde 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 samfundstænk-
ning. Derfor vil idéudveksling inden for specielt 
disse områder i en nordisk sammenhæng være 
et godt supplement til den nationale idéudveks-
ling, der finder sted. 

Samtidig giver det nordiske venskabsbysam-
arbejde en helt unik mulighed for folkelig delta-

gelse i arbejdet, da det officielle nordiske sam-
arbejde både før og efter oprettelsen af Nordisk 
Råd (oprettet i 1952) og Nordisk Ministerråd (op-
rettet i 1972) har medført en høj grad af elimine-
ring af restriktioner for folkelig mobilitet landene 
imellem med den nordiske pasunion, det fælles 
arbejdsmarked, socialkonventionen og det fæl-
les uddannelsesmarked. Endvidere er de kultu-
relle, sproglige og geografiske barrierer meget 
mere overkommelige for folkelig deltagelse, end 
tilfældet er i andet internationalt samarbejde. I 
den forbindelse er det også værd at nævne, at 
de nordiske lande er præget af de samme folke-
lige organisationer med samme indhold og en 
opbygning med vægt på de lokale afdelinger og 
netværk. Dette giver en naturlig forudsætning 
for kontaktskaben over de nordiske grænser 
med ligesindede og folk med fælles interesser 
gennem venskabsbysystemet. I alle de nordiske 
lande har foreningslivet en central rolle i det 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 venskabsbyaktiviteter 
bør der være en dialog mellem kommunen på 
den ene side og Foreningen NORDEN på den 
anden. 

Foreningen NORDEN har en særlig rolle og for-
pligtelse i det nordiske venskabsbysamarbejde, 
som Foreningen NORDEN har skabt. I det fol-
kelige samarbejde ligger et potentiale, som det 
professionelle kommunale system ellers har 
svært ved at fange op:

•	 	Det	nordiske	venskabsbysamarbejde	udgør	
et centralt element i den lokale nordiske fol-
kelige forankring. 

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

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

•	 	Det	 nordiske	 venskabsbysamarbejdes	 ud-
videlse med nye partnere i Norden og Nor-
dens nærområder bør altid ske i gensidig 
forståelse mellem kommunen og Forenin-
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gen NORDEN og i forståelse med de øvrige 
kommuner i venskabsbykæden. 

•	 	Det	 nordiske	 venskabsbysamarbejde	 etab-
leres mellem ligestillede parter, hvilket er 
grundlaget for dets form og indhold. Derved 
adskiller det nordiske venskabsbysamarbej-
de sig fra anden venskabsbyvirksomhed. 

I beretningsperioden har landskontoret ikke di-
rekte 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 mat-
che et nordisk venskabsbysamarbejde. 

I 2008 fik vi som nævnt lavet en ny venskabsby-
liste 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/Venskabs-
byer_Marts_2009.pdf. 

LANDSLOTTERI
Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. marts 
til 30. april 2010. Landslotteriet blev gennemført 
på skrabelodder som foregående år. I 2010 blev 
der solgt 18.069 lodsedler mod 33.574 året før. 
Prisen pr. lod blev sat op til  kr. 20,-, hvoraf halv-
delen gik til lokalafdelingerne. Landsforeningen 
bærer alle omkostninger af sin halvdel til gevin-
ster, 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 2010 gik der 
bl.a. et gavekort til Apollo rejser, en rejse til Is-
land, Husqvarna komfur samt en lang række øv-
rige præmier.

INFORMATIONSARBEJDET
FORENINGEN NORDENS 
HANDLINGSPLAN 2010 – 2012 punkt 6:

Kommunikation
•	 	Hjemmesiden	 opgraderes	 løbende	 og	 alle	

udvalg udnytter hjemmesiden optimalt til 
kommunikation fra respektive områder.

•	 	Formandsinfo	omdøbes	 til	 Tillidsmandsinfo	
og udgives månedligt via hjemmesiden. Ved 
hver fornyelse på hjemmesiden gives en ad-
viseringsmail til tillidsmandsgruppen. Der 
opsættes link til uddybende stof.

•	 	Hvert	 nummer	 af	 Norden	 Nu	 skal	 have	 en	

formandskronik, der dels relaterer sig til or-
ganisatoriske forhold, dels relaterer sig til 
nordisk politisk profil.

•	 	Fra	 landsstyrelses-	 og	 repræsentantskabs-
møder udsendes en pressemeddelelse i 
umiddelbar tilknytning til møderne. – Tilsva-
rende udsendes pressemeddelelser forud 
for landsarrangementer med supplerende 
opfølgning efter afholdelse. 

•	 	Op	 til	 repræsentantskabsmødet	 udsendes	
til de samarbejdende organisationer presse-
meddelelse til evt. optagelse i deres respek-
tive medlemsblade.

•	 	Der	udarbejdes	en	vifte	af	supplerende	hver-
vemateriale til brug ved gågadeaktiviteter, 
arrangementer m.m. Optrykkes i mindre op-
lag ad gangen, så hurtig tilretning er mulig, 
når nyere tekster/emner trænger sig på.

•	 	Lokalafdelinger	forsynes	gennem	en	ny	for-
midlingsmetode via mailsystemet med rele-
vant informationsmateriale, der kan bruges 
til synliggørelse i lokalpressen (Morgengry, 
Nordisk Gæstebud, Nordjobb mv.)

NORDEN Nu

Beretning
Informationsudvalget har sammen med den re-
daktionelle medarbejder ansvaret for Norden 
Nu. Udvalget skal medvirke til at Norden Nu er et 
medlemsblad for Foreningen NORDEN af meget 
høj kvalitet. Det er udvalgets opgave sammen 
med den redaktionelle medarbejder, at komme 
med ideer til artikler i Norden Nu. 

Magasinet NORDEN Nu udkom i januar, april, 
juni og august i 2010, og bladene kan ses på 
foreningens hjemmeside.

Norden Nu har Preben Sørensen, som ansvars-
havende redaktør og er layoutet af Kenn 
Clarke.

Formandsinfo/Tillidsmandsinfo
Det er målsætningen at info’et, der i midten af året 
skiftede navn, udsendes en gang om måneden 
bortset fra juli og indeholder korte, aktuelle nordi-
ske nyheder. Formandsinfo sendes, som navnet 
antyder, til lokalafdelingsformændene og kreds-
formænd. Ændringen til Tillidsmandsinfo bety-
der, at info’et nu sendes til alle tillidsfolk. Info’erne 
er tilgængelige på foreningens hjemmeside.
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Tillidsmandsinfo er udkommet 10 gange i 2010.

Informationsudvalget består af Georg Møller 
(formand og sekretær)
Lizzie Moe
Flemming Thøgersen og Preben Sørensen (re-
daktør)

Nordjobb

 
FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN  
2010 – 2012 pkt. 5:

Projekter: 
¤ Der sættes fokus på Nordjobb med henblik 
på at sikre flere udsendelser af danske unge i 
Nordjobb og til fortsat at udbygge relevante ar-
bejdspladser til unge fra de nordiske lande, og 
Nordjobbsæsonen udvides til at omfatte efter-
året.

¤ Der ydes aktiv støtte til lokalafdelinger, der 
vil bygge Nordjobb op på venskabsbyplan.

2010 har været et meget vanskeligt år for Nord-
jobb i Danmark. Dette skyldes i meget høj grad 
at den økonomiske krise betød at mange virk-
somheder ikke ansatte ferieafløsere, og de der 
fortsat havde behov for ekstra hænder i som-
merperioden havde let ved at skaffe flere dan-
ske unge til jobbene. Denne kombination af fær-
re job og mange flere ansøgere til disse job var 
en dårlig nyhed for vort projekt. 

Vi må erkende, at Nordjobb er et konjunkturføl-
somt projekt. Det har krævet endnu flere res-
sourcer i 2010 at skaffe jobbene, end tilfældet er 
under en højkonjunktur. 

Vi har inden krisen i Danmark ligget højt, når det 
drejede sig om at skaffe job til Nordjobb, hvilket 
også viser, at det er situationen på arbejdsmar-
kedet mere end vores evner til at generere job, 
der er problemet.

Generelt har arbejdsgiverne været tilfredse med 
både Nordjobberne og den service de har fået 
fra Nordjobb i Danmark. Nordjobberne har også 
været tilfredse med jobbene og de tilbudte akti-
viteter.  Formidlingen af boliger har fungeret ud-
mærket. 

1. Sammenfatning
Finanskrisen og den stigende arbejdsløshed 
i Danmark satte sig klare spor på resultatet af 
Nordjobb i 2009 og denne tendens er fortsat i 
2010. I 2008 var der 140 Nordjobbere i Danmark 
- og det var et af de bedste resultater i de senere 
år. Dette resultat blev hjulpet frem af en gunstig 
økonomisk udvikling i Danmark. Men i efteråret 
2008 og foråret 2009 skete der en dramatisk 
stigning i arbejdsløsheden, og virksomhederne 
efterspurgte slet ikke ferieafløsere i samme om-
fang som tidligere. Tendensen er blevet yder-
ligere forstærket i 2010 og derfor er resultatet 
blevet at kun 48 fik Nordjobb i Danmark i 2010.  

32 danske unge har været på Nordjobb. Dette 
tal er som tidligere lavt, men der er tale om en 
glædelig fremgang. 

Rapporten beskriver i øvrigt arbejdet med at 
skaffe job, boligsøgning, fritidsprogram, myn-
dighedsrutiner og andre opgaver i forbindelse 
med forberedelse og gennemførelse af årets 
Nordjobb.
Resultat 2010 Antal
Antal förmedlade arbetsplatser
Ej tillsatta arbetsplatser
Totalt anskaffade arbetsplatser
Antal projektassistenter

48
14
62
  1

2. Administration
Der har været 2 ansatte til at gennemføre Nord-
jobb i 2010. Projektleder Klaus Elmo Petersen 
som er ansat året rundt og arbejder ca. 75 % af 
fuld tid med Nordjobb. Derudover har der været 
ansat 1 projektassistenter i København, Mar-
jaana Mäkkelä som har arbejdet i perioden 15. 
februar til 15. august.

Samarbejdet med Nordjobb (FNF) har fungeret 
godt og i lighed med tidligere har der ikke væ-
ret ret meget direkte samarbejde med de øvrige 
lande. Kontakten med kollegerne har fungeret 
fint. 

Samarbejdet internt på Nordjobb-kontoret i Kø-
benhavn har fungeret fint, og Marjaana har med 
sin finske baggrund tilført Nordjobb i Danmark 
megen værdifuld viden. Det ville dog fortsat 
være en fordel hvis økonomien i Nordjobb tillod, 
at der blev ansat en “fast” projektassistent. 
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3. Forberedelser inden sommeren 2010
Generelt har det været betydeligt vanskeligere 
at skaffe job sammenlignet med årene før fina-
nakrisen. Dette skyldes at arbejdsløsheden har 
været stærkt stigende i Danmark i det forløbne 
år. Det er fortsat sådan at mange virksomheder 
slet ikke ansætter ferieafløsere, men giver disse 
job til unge, der i forvejen er ansat som weekend-
afløsere. Dette gælder særligt indenfor dagligva-
rebutikker og caféer. Vikarbranchen, som Nord-
jobb direkte kan sammenlignes med har haft en 
tilbagegang på ca. 50 % i samme periode som 
Nordjobb oplevede den store tilbagegang.

For at skaffe flere danske ansøgere til Nordjobb 
blev der udsendt materiale til gymnasier/han-
delsskoler/erhvervsskoler/universiteter i april 
måned. 

Nordjobb har haft følgende samarbejdspartnere 
vedrørende information og formidling af Nord-
jobb: EURES (jobnet.dk) og studenterguiden.
dk.
Mange henvendelser fra potentielle ansøgere er 
kommet via studenterguiden.dk

Det er overraskende, at der ikke har været en 
større stigning i antallet af danske Nordjobb-an-
søgere, da mange unge ikke har kunnet få som-
merjob i Danmark på grund af finanskrisen.

Planlægningen af fritidsprogrammet begyndte i 
maj måned og planlægningen fortsatte somme-
ren igennem. Det har primært været projektas-
sistenten, der har haft ansvaret for planlægning 
og gennemførelse af kultur- og fritidsprogram-
met.

Matchning af Nordjobbere.

To mulige metoder, afhængigt af arbejdsgive-
ren. 

1. Nordjobb finder egnede ansøgere og tilbyder 
dem job. Samtidig bliver ansøgerne booket i 
Semla. Arbejdsgiveren bliver løbende informeret 
efterhånden som ansøgerne takker ja til jobbet. 

2. Nordjobb finder egnede ansøgere og præsen-
terer disse for arbejdsgiveren. Samtidig bliver 
ansøgerne booket i Semla. Arbejdsgiveren væl-
ger selv de ansøgere, som de anser for egnede. 
Nordjobb tilbyder herefter job, og informerer ar-
bejdsgiveren efterhånden som ansøgerne takker 
ja eller nej til jobbet.

4. Fremskaffelse af arbejdspladser
Generelt har det krævet et stort opsøgende 
arbejde at skaffe de relativt få arbejdspladser 
Nordjobb har haft i år. Mange gamle virksomhe-
der har ikke stillet op i år og mange virksomhe-
der har slet ikke haft behov for sommerafløsere. 
Anskaffelsen af Nordjobb-arbejdspladser er 
foregået på følgende måde (rækkefølgen er ud-
tryk for prioriteringen):

1.  Kontakt til tidligere arbejdsgivere 2008 og 
2009.

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 og på Fyn (Århus, Ålborg og 
Skagen samt i Odense). 

  I Odense har et medlem af bestyrelsen i lo-
kalafdelingen kontaktet sit netværk i Odense 
kommune, hvor han tidligere har arbejdet i 
personaleafdelingen.

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

5.  Kontakt til virksomheder via brancheorgani-
sationer.

6.  Via den finske projektassistent er der skabt 
kontakt til et netværk af finske virksomheder 
i Danmark.

4.1 Årets arbejdsgivere i Danmark
Bagelsringen 1 2010 0 2009
Café Optimisten 1 1
Restaurant Den Lille Fede 1 0
DFDS Canal tours 1 0
Finlands Ambassade 1 0
Forbrugerliv.dk 1 0
Foreningen NORDEN 1 0

Havnegrillen Assens 1 1
Hjemmeplejen Østerbro 1 0
Hjemmeplejen Baunehøj 2 5
Hjoths & Kokholms hotel 1 0
Jensen Seeds A/S 15 20
Københavns Kommunes 
kultur og fritidsforvaltning 1 5
Københavns Kommunes 
Regøringsservice 6 8
Lantmännen Danpo 1 0
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Områdecenter Bredebo, 
Lyngby-Taarbæk kommune 5 6
Ryholtgård 1 0
Superbrugsen, Skagen 5 6
Thomas sandwich 2 0
Urban Outfitters 1 0

Følgende arbejdsgivere forventes at give job i 
2011 på samme niveau som i 2010.

Jensen Seeds A/S, Københavns Kommunes Re-
gøringsservice, Områdecenter Brdebo,
Hjemmeplejen Baunehøj og Superbrugsen Ska-
gen. 

De øvrige bidrager med få job og er usikre, men 
nogle af dem vil formentlig også bidrage med 
job i 2011.

4.2 I år 2011
I 2008 agerede Nordjobb i Danmark - og for-
mentlig også i de fleste andre nordiske lande - i 
et arbejdsmarked, som på nogle områder op-
levede stor mangel på arbejdskraft. I 2009 var 
dette billede dramatisk ændret i Danmark. Sti-
gende arbejdsløshed og stor tilbageholdenhed i 
ansættelse af (sommer)vikarer. En udvikling der 
udviklede sig hurtigt i løbet af efteråret 2008 og 
fortsatte i negativ retning i 2010.  Denne udvik-
ling havde Nordjobb i Danmark meget svært ved 

at tilpasse sig, og dette har også været tilfældet 
for vikar-branchen, som i visse tilfælde har mistet 
ca. 50 % af sin omsætning! De fleste økonomi-
ske forudsigelser siger, at vi i Danmark har nået 
lavpunktet og at økonomien langsomt vil for-
bedre sig, dog vil arbejdsløsheden fortsat være 
stigende i 2010, og de nyeste prognoser viser 
en svag forbedring i 2011. Derfor er det vigtigt, 
at Nordjobb i større grad henvender sig til bran-
cher, der ikke er væsentligt påvirket af den øko-
nomiske afmatning. Et eksempel er plejesekto-
ren, som der derfor skal satses meget på igen i 
2011. Generelt har virksomheder indenfor turist-
branchen: (hoteller, feriecentre, vandrerhjem og 
campingpladser) takket nej til Nordjobbere igen 
i 2010. Dette skyldes først og fremmest et fal-
dende antal gæster pga. finanskrisen. Hjemme-
hjælpen i Århus, Odense, Roskilde, København 
og Hillerød har også takket nej, primært fordi 
mange danske unge har søgt disse job. Tivoli og 
Bakken samt de store supermarkedskæder har 
også afslået at tage imod Nordjobbere.

5. Nordjobbere 2010
Generelt har matchningen af job forløbet godt. 
Der har i år ikke været så mange afhoppere, men 
det skyldes formentlig at mange unge har haft 
svært ved at skaffe alternative jobmuligheder i 
deres eget land. Matchningen har i nogle tilfæl-
de trukket meget ud, da nogle af arbejdsgiverne 

har været længe om at give konkrete tilsagn. Vi har desværre i år oplevet at arbejdsgivere med kort 
varsel har trukket jobtilbud tilbage. Joboland på 6 stk. og hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk kom-
mune ca. 8 stk. Dette svarer til 25-30 % af de skaffede jobtilbud og det har derfor ramt særligt hårdt 
i år!

5.1 Statistik over sommeren

5.1.1 Antal Nordjobbere fordelt i nationalitet og køn

Danmark
0 stk

Finland
8 stk

Grönland
0 stk

Norge
2 stk

Sverige
13 stk

Åland
1 stk

Färöarna
0 stk

Island
23 stk

Summa
48 stk

K M K M K M K M K M K M K M K M K M
0 0 7 1 0 0 1 1 7 6 1 0 O O 20 3 36 12

Tendensen er den samme som tidligere år. 75 % er kvinder og der er flest Nordjobbere fra Island og 
Sverige. Det er fortsat svært at finde norske ansøgere, der takker ja til jobtilbud.
I statistikken (summen) er indregnet en mand fra Italien, som deltog i Nordjobb-Europa. 

5.1.2 Antal nordjobbere fordelt i alder og køn

18
2 stk

19
6 stk

20
5 stk

21
9 stk

22
6 stk

23 
5 stk

24
5 stk

25
3 stk

26
4 stk

27
2 stk

28
1 stk 

Summa
48 stk

K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M
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2 0 5 1 3 2 9 0 2 4 4 1 4 1 2 1 3 1 1 1 1 0 36 12

I forhold til tidligere år, hvor der var forholdsvis mange i gruppen 18-20 år, er der i 2010 en mere 
jævn fordeling og flere i de ældre aldersgrupper.

5.1.3 Arbejdsperiodens længde i antal uger 

Veckor i 

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

Antal

Nordjobbare
0 0 1 14 0 0 3 2 0 4 8 5 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 3 48

I 2009 havde hovedparten af jobbene en varighed fra 5-9 uger, så der er sket en større ændring i og 
med at der er langt flere der arbjder i længere tid. I rubrikken 23 uger er medregnet en nordjobber, 
der har arbjdet i 36 uger.

5.1.4 Antal Nordjobbere fordelt i brancher

Vård/

Omsorg

Service Städning/

rengöring

Restaurang/

kök

Hotell/

reception

Kontor/

telefonjobb

Trädgård/

Jordbruk

Fabrik Kultur Övrigt Samm-

anlagt

K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M K M

6 2 7 2 4 3 4 0 0 0 0 0 10 4 0 0 1 0 4 1 36 12

De fleste har arbejdet inden for plejesektoren og det har primært været som hjemmehjælpere. Til-
bagegangen for hotelsktoren sætter sit tydelig præg og det samme gør sig gældend for fabriksom-
rådet.  De 14 job inden for have/jordbrug et i én virksomhed - et frøfirma ved Odense. 

5.1.5 Antal arbejdsgivere fordelt i brancher

Vård/

Omsorg

Service Städning/

rengöring

Restaurang/

kök

Hotell/

reception

Kontor/

telefonjobb

Trädgård/

Jordbruk

Fabrik Kultur Övrigt Samm-

anlagt

4 4 2 4 1 1 4 20

Det er især bemærkelsesværdigt, at der hverken er job på fabrik/lager eller hotelområdet, da disse 
brancher tidligere har været godt repræsenteret blandt Nordjobb-arbejdsgiverne, samt at der en 
forholdsvis jævn fordeling blandt de øvrige brancher.

5.1.6 Antal arbejdsgivere per land og det gennemsnitlige antal NJ
Medeltal  Antal
Antal arbetsgivare  21
Antal nordjobbare  48
Medeltal nordjobbare per arbetsgivare  2,3

5.2 Information til Nordjobbere 
Alle Nordjobbere har i lighed med tidligere fået information om job og bolig i forbindelse med, at 
jobtilbud er blevet sendt pr. mail og i nogle tilfælde også pr. brev. I forbindelse med accept af jobtil-
bud er Nordjobberne blev informeret om at medsende kopi af pas, da dette skal bruges i forbindelse 
med skattkort. Nordjobb har i år haft aftale om at alle skattekort er blevet lavet af en bestemt med-
arbejder ved Københavns Skattecenter. I år har Nordjobb via Skats hjemmeside kunnet indberette 
oplysningerne elektronisk. Dette har fungeret udmærket. Nordjobberne har efterfølgende fået infor-
mation om fritidsprogram (via Nordjobb.net) og information om bankkonto m.m.

5.3 Modtagelse af Nordjobbere
I de senere år har det vist sig at behovet for at blive mødt ved ankomsten ikke er så stort som tidli-
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gere, dette skyldes formentlig at det er nemmere 
at sende information som kort m.m. elektronisk til 
Nordjobberne. De Nordjobbere, der ikke er ble-
vet modtaget ved ankomsten er blevet kontaktet 
hurtigt efter så de har kunnet få den nødvendige 
information. Cafeaften på klaptræet i København 
er også en god anledning til at få nødvendig in-
formation og kontakt med andre Nordjobbere og 
projektassistenter.

5.4 Fritidsprogrammet
Fritids- og kulturprogrammet for årets Nordjob-
bere har fungeret på nogenlunde samme måde 
som i de foregående år, men programmet og 
deltagelsen har været præget af, at der kun har 
været 48 Nordjobbere i Danmark i år mod 144 i 
2008.

Handicaptemaet blev ikke berørt primært fordi 
det ikke lykkedes at matche nogle af de handi-
cappede kandidater Nordjobb tilbød til arbejds-
giverne.

Sprogtemaet blev berørt i forbindelse med arran-
gementet Sprog og Spisning, hvor der er fokus 
på dansk (i forbindelse med madvaner) og dan-
ske madtraditioner. Udtale af danske tal øves i 
forbindelse med bankospil! (Se nedenfor)!

Det lave antal Nordjobbere har betydet, at visse 
arrangementer har måttet aflyses eller ændres. 
Det har også medført, at der til visse aktiviteter 
har været få deltagere og det har i sig selv fjernet 
noget af dynamikken i arrangementerne. 

I København - som i de foregående år har til-
budt arrangementer med et varieret indhold og 
en god blanding af sociale og mere informative 
og kvalitative aktiviteter - har det i år medført at 
interessen for at deltage i mere oplysende arran-
gementer som f.eks. besøg i Nordisk Minister-
råd og Folketinget har været meget lille. Derfor 
er disse ellers populære og meget informative 
aktiviteter ikke blevet gennemført i år.

Det er til gengæld positivt, at det i Odense lyk-
kedes at gennemføre en aktivitet med modta-
gelse på Odense Rådhus samt besøg hos H.J. 
Hansens vinhandel i Odense. Denne aktivitet 
havde fokus på vinsmagning, men endvidere på 
miljøområdet, som også er et af firmaets store 
forretningsområder.

København.
Fritidsprogrammet i København er blevet tilret-
telagt og gennemført for den største del af fri-
tidslederen.Udgangspunktet for årets fritidspro-
gram har været de gode erfaringer fra de tidligere 
år, men en populær aktivitet som Nordjobb Cup 
(fodboldturnering) kunne ikke gennemføres på 
grund af for få deltagere. Nordjobberne i Køben-
havn var på besøg hos Nordjobberne i Göte-
borg.

Caféaftenerne på Café Klaptræet i centrum af 
København blev gennemført hver torsdag fra 
begyndelsen af juli til midten af august. Der del-
tog mellem 2-8- Nordjobbere på disse torsdage, 
som primært er en uformel måde at mødes på. 
Enten for at hygge sig eller fordi man som Nord-
jobber har spørgsmål om løn, skat eller lignende 
til projektlederen eller projektassistenten. Nord-
jobberne får en speciel Nordjobb-rabat på 33 % 
på alt hvad de køber af mad eller drikkevarer på 
klaptræet!

10 Nordjobbere deltog i Sprog og Spisning, 
som kombinerer det hyggelige med oplysning 
om danskernes madkultur (frokost) samt Banko 
hvor tallene kun opråbes på dansk! Der serveres 
øl og snaps samt cola og andre alkoholfrie alter-
nativer til frokosten. 

Nordjobberne blev tilbudt besøg i Malmø, Bow-
ling og volleyball, men der var ikke tilslutning 
nok.

Alt i alt et program præget af få velbesøgte ar-
rangementer, nogle aflyste tilbud pga. for få del-
tagere og en kvalitet centreret omkring kultur i 
bred forstand og sprog koncentreret om spise-
vaner og tal!

Odense.
Nordjobberne i Odense blev tilbudt en tur til 
København hvor Nordjobb betalte for deres op-
hold, mens de selv betalte rejseudgifterne. Lo-
kalafdelingen i Odense inviterede Nordjobberne 
med til Sankt Hans aften i Odense samt et par 
andre lokale arrangementer.
Endvidere var der ovenfor omtalte arrangement 
hos H.J. Hansen.

Skagen.
Der var 6 Nordjobbere i Skagen, som arbejdede 
dels i Superbrugsen dels på Hjort-Kokholms ho-
tel. Der blev af Nordjobb arrangeret en bowling-
aften med efterfølgende spisning. Alle Nordjob-
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bere deltog samt en af udlejerne, som havde 2 
af Nordjobberne boende. Udover dette arrange-
ment tilbød Superbrugsen en velkomst-grillfest 
og inviterede Nordjobberne til en cirkusforestil-
ling. Det var vanskeligt at samle alle Nordjob-
bere på andre tidspunkter da deres vagter i Su-
perbrugsen og på hotellet lå meget spredte over 
alle ugens dage!

5.4.1 IAESTE
Nordjobb var i slutningen af 2008 i kontakt med 
IAESTE i Danmark for at drøfte et muligt samar-
bejde. (Kontakten skete på opfordring fra Nord-
jobb FNF). IAESTE i Danmark virkede ikke sær-
ligt interesseret i samarbejde og fulgt aldrig op 
på kontakten. I 2010 har der ikke været samar-
bejde mellem Nordjobb i Danmark og IASTE.

5.5 Boliger
I år har der været så få Nordjobbere samtidig i 
København, at vi ikke kunne gennemføre en af-
tale med Håndværkerskolehjemmet på samme 
vilkår som tidligere. Derfor har Nordjobb i år for-
midlet private værelser eller kollegieværelser til 
de Nordjobbere, der ikke selv har skaffet bolig. 
Generelt har der været tilfredshed med de for-
midlede boliger. Huslejeniveauet for boliger for-
midlet via Nordjobb er 3000-4000 kr./måned i de 
større byer. I Odense boede Nordjobberne sam-
let på Dalum Landbrugsskole, og det fungerede 
fint. I Skagen var det private udlejere, der stod 
for indkvarteringen og det betyder generelt høje 
priser da der er pres på udlejningen i Skagen i 
sommerperioden. 

6. Hjemmesiden og databasen

6.1 Hjemmesiden
Generelt har hjemmesiden fungeret godt og det 
er godt at arbejdsgiverne er kommet med. På 
nogle områder er der kommet så meget infor-
mation med, at det blokerer for overskuelighe-
den. Det skal nøje overvejes hvilke punkter, der 
de vigtigste. 

Jeg synes at databasen og de tilhørende facili-
teter har nået en udvikling hvor den er meget let 
anvendelig i det daglige arbejde med at matche 
job m.m. og det er en lettelse, at statistikdelen 
er blevet forbedret.

7. Information og medier
Desværre har der, på grund af manglende resur-
ser, ikke været mulighed for at gøre meget for at 
skaffe omtale af projektet i pressen. Erfaringerne 

viser at det er stort set umuligt at skaffe omtale i 
den landsdækkende presse, derfor har vi satset 
på lokal omtale via Foreningen NORDENs lokal-
afdelinger. I Odense sørgede lokalafdelingen for 
omtale i en lokal fynsk avis af Nordjobberne hos 
Jensen Seeds. Der har været gennemført en an-
søgerkampagne via annoncering på Facebook, 
men den har tilsyneladende ikke haft den store 
effekt. Information om Nordjobb er på normal vis 
blevet udsendt til uddannelsesinstitutionerne. 
Det er overraskende at indsatsen via Facebook 
ikke har givet resultat, da det atter i år har været 
meget vanskeligt for unge at skaffe sig et ferie-
job i Danmark.

8. Handikapspørgsmålet
Danmark har  ikke satset stor på handicap-
spørgsmålet, igen primært på grund af tid og 
resourcer. Dog har vi forsøgt, at tilbyde job til et 
par handicappede Nordjobbere, men de er ble-
vet afvist af de arbejdsgivere de blev præsente-
ret for.

9. Brancheorganisationer
Der har været sendt information om Nordjobb 
til en række brancheorganisationer, men der har 
ikke været en systematiseret opfølgning. COOP 
Danmark har været kontaktet mere systematisk, 
men det gav ikke resultat. Erfaringen i Danmark 
viser at det er vigtigt med en direkte kontakt til 
den enkelte virksomhed når det gælder feriejob. 
Det er svært at skaffe job ved at henvende sig 
via en brancheorganisation eller topledelsen i en 
koncern.

10. Nordjobb Europa
Nordjobb Europa er en god nyskabelse, men det 
har været vanskeligt at “sælge” til arbejdsgiver-
ne i år.

11. Nordjobb junior
Vi har i Danmark ikke benyttet muligheden for at 
tilbyde unge under 18 år Nordjobb. Primært fordi 
arbejdgiverne ikke har været interesserede, men 
også fordi det er mere kompliceret i forhold til 
løn, ansvar og homogenitet i gruppen af  Nord-
jobbere.

12. Nordjobbs fremtid
Der burde ikke være store problemer, som hin-
drer Nordjobb i at have en god fremtid, men det 
er meget vigtigt at vi i de enkelte lande får en 
stabil organisation, som i et samarbejde med 
projektledelsen i FNF kan tilføre mere synergi i 
projektet. Det er en stor udfordring at nå mål-
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tal for antal nordjobbere i en tid hvor vi i Dan-
mark og andre af de nordiske lande oplever en 
stigende ungdomsarbejdsløshed og et faldende 
behov for ferieafløsere hos mange private virk-
somheder og kommunerne. Organisationen er 
samlet for ustabil i øjeblikket, og der mangler på 
nogle områder en tydeligere prioritering. Dette 
kan sikres ved at der fastansættes projektle-
dere i alle landene, og ved at der tilføres ekstra 
bemanding i jobskaffelses-fasen! Møder blandt 
projektledere skal prioriteres frem for projektas-
sistentkurser - dette er blot et eksempel på et 
forslag til prioriteringer! Vi skal forsøge at kon-
centrere Nordjobbs resurser på at skaffe job i de 
lande hvor finanskrisen har medført de største 
vanskeligheder for at skaffe jobtilbud.

13. Handlinger for at forbedre Nordjobb 
Tid og støtte fra kyndige projektassitenter, som 
har kompetencer i salg af projektet overfor virk-
somheder!

14. Samarbejdspartner
Vi har fået en klar og gunstig aftale med Skat. Det 
har lettet arbejdet med at få fremskaffet skat-
tekort til Nordjobberne. Der har været et godt 
samarbejde med Foreningen NORDENs lokalaf-
deling i Odense. Det har medført et godt fritids- 
og kulturprogram af høj kvalitet. Vi har haft kon-
takt med ANSA Danmark, som er en forening for 
norske studerende i Danmark.

Der er aftalt et samarbejde om boligformidling, 
jobfremskaffelse og at få flere Nordjobbansø-
gere med norsk baggrund. Der er også indgået 
aftaler om samarbejde med vikarbureauer, der 
rekrutterer nordisk personale.

15. Måltal
Måltallet for 2009 blev ikke nået, selv om det 
blev sænket til 70. Trods for dette burde erfarin-
gerne fra i år gøre det muligt i Danmark at for-
høje måltallet til ca.100, således som det ønskes 
af Nordisk Ministerråd. 

Slutord og reflektioner
Generelt har 2010 været et meget vanskeligt 
Nordjobb-år i Danmark, i hvert fald når man ser 
på det antal job det lykkedes at formidle i for-
hold til tidligere år. Til gengæld kan man sige, at 
det ikke – situationen taget i betragtning – var 
overraskende. 

Selve ideen med Nordjobb er at få styrket et flek-
sibelt 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 lande-
grænserne, og i den forbindelse ved selvsyn se, 
hvor enkelt det er at tage arbejde i et andet nor-
disk 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 Nordjobb også på langt 
sigt bidrager til en styrkelse af mobiliteten på 
arbejdsmarkedet, idet flere unge opdager hvor 
enkelt det er at flytte sig på et nordisk arbejds-
marked, hvor forskellene er minimale og forvent-
ningerne fra såvel arbejdstagere og arbejdsgiver 
er stort set de samme. 

Vi håber og tror, at vi i 2011 vil være i stand til at 
nå måltallet på 100 job til nordiske unge i Dan-
mark og generelt gennemføre et forbedret Nord-
jobb. Selv om arbejdsmarkedssituationen fortsat 
er vanskelig for et projekt som Nordjobb, så ser 
vi også nu tegn på, at krisen er ved at klinge af.   

Hallo Norden
Foreningen NORDEN forvalter Nordisk Minister-
råds informationstjeneste, Hallo Norden. 

Tjenestens primære formål er at hjælpe privat-
personer der flytter eller pendler mellem de nor-
diske lande. Det drejer sig for eksempel om ar-
bejdstagere, arbejdssø¬gende, studerende og 
pensionister. Hallo Norden hjælper ved at orien-
tere om gældende love og regler samt ved at 
henvise til relevante myndigheder. 

Hallo Norden registrerer de problemer der op-
står når borgere kom¬mer i klemme på grund 
af forskelle i de nordiske landes lovgivning og 
administrationspraksis. Disse grænsehindringer 
rapporteres til Nordisk Ministerråds grænsepoli-
tiske sekretariat. Sekretariatet samarbejder med 
de nordiske myndigheder om at finde løsninger 
der kan eliminere de nordiske grænsehindrin-
ger. 

Spørgsmål
Hallo Norden i Danmark modtog i 2010 57 % 
flere spørgsmål end i 2009. I 2010 besvarede 
Hallo Norden 3337 spørgsmål, heraf besvarede 
Hallo Norden i Danmark 597. De almindeligste 
spørgsmål drejer sig om studier, arbejdsløshed 
og barselsorlov.

Seminar
I efteråret 2010 afholdt Hallo Norden Danmark 
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og Hallo Norden Island et seminar for myndig-
heder og sagsbehandlere på Færøerne. Semi-
naret satte fokus på flytning mellem Færøerne 
og det øvrige Norden. Der deltog mere end 70 
personer fra blandt andet ministerier, a-kasse, 
sygesikringen, socialstyrelsen og fagforeninger.

Grænsehindringer
Nordisk Ministerråd har registreret mere end 100 
mulige grænsehindringer mellem de nordiske 
lande, men Hallo Norden opdager jævnligt nye 
hindringer. Det skyldes naturligvis af og til at et 
problem ikke tidligere er blevet registreret, men 
grunden er desværre som regel at der er tale om 
at en ny hindring er opstået fordi et land har æn-
dret sine regler, eller to lande fortolker EU-regler 
forskelligt. 
Eksempler på nyere hindringer er: 
•	 	Sverige	opfatter	ikke	studerende	som	socialt	

sikrede i landet. Det betyder for eksempel at 
udenlandske studerende forældre ikke kan 
få børnepenge. 

•	 	Mange	 nordiske	 SOSU-assistenter	 i	 Dan-
mark har fået problemer efter at Danmark har 
indført en autorisationsordning for SOSU-
assistenter. Problemerne skyldes både at de 
nu skal leve op til andre fagkrav end da de 
oprindeligt fik uddannelsen godkendt, og at 
ventetiden til at få sagen behandlet i perioder 
har været længere end 12 måneder. Det har 
betydet at udenlandske, arbejdsløse SOSU-
assistenter i Danmark i denne periode reelt 
ikke har haft mulighed for at få arbejde.

•	 	Sverige	 ombytter	 ikke	 færøske	 kørekort	 til	
svenske. Samtidig kan de kun benytte deres 
færøske kørekort i en begrænset periode i 
Sverige. Færinger der flytter til Sverige, skal 
derfor tage svensk kørekort for at have lov til 
at køre bil i Sverige.

•	 	Sagsbehandlingstid	 hos	 Norges	 Arbeids-	
og Velferdsforvaltning (NAV) er så lang at 
svenskere der er blevet arbejdsløse efter at 
have pendlet på arbejde i Norge, risikerer at 
vente indtil fem måneder for at få en attest 
der giver dem ret til at få udbetalt dagpenge 
hjemme i Sverige. 

Carls Bastion – Øresundsmiljøskolen 
Øresundsmiljøskolen på Carls Bastion er et 
samarbejde mellem Foreningen NORDEN og 
Miljøtjenesten i København. 

Med base i havnen arbejder Øresundsmiljøskolen 
både med byens kulturhistoriske miljøer og med 
Øresunds natur, miljø og historiske betydning. 

Elever får gennem aktiviteter, bevægelse, un-
dersøgelse og eksperimenter en forståelse af 
havets og havnens betydning for Københavns 
udvikling som hovedstad. 

For de ældste elever er der masser af mulighe-
der for praktiske undersøgelser, sejlads og la-
boratoriearbejde på Øresundsmiljøskolen. Den 
nye gummibåd har ekstra god arbejdsplads, når 
klassen sejler ud i havnen for at måle iltsvind 
og undersøge vand, bund og plankton i forlø-
bet “HAVNENS MILJØ OG BIOLOGI”. I forløbet 
“SUPERFISKER” sætter vi ruser på Øresund og 
sejler afhængig af vejret gerne ud til vindmøl-
lerne på Middelgrunden for at røgte ruserne og 
studere dagens fangst af ål, krabber, torsk, gyl-
ter og andre spændende havdyr. I “HAVLABO-
RATORIET - FORSKER FOR EN DAG” trækker 
vi i kitler og arbejdshandsker når vi undersøger 
torskens organer og vækst i fiskelaboratoriet og 
diskuterer hvordan forandringer i havet påvirker 
torskens levevilkår.

Mellemtrinet kan forsøge sig med sildesaltning 
som i Middelalderen i “DET STORE SKÅNE-
MARKED”, gå på opdagelse med waders og net 
i “DYRELIVET PÅ LAVT VAND” eller måske vil de 
hellere komme med ideer til deres eget program 
for dagen under “DIT EGET ARRANGEMENT”.

For Indskolingen byder de varme måneder på 
aktiviteterne “FANG REJER, FISK OG KRAB-
BER” og “KRABBERNES HEMMELIGHED”. I 
vintermånederne kan de dykke på havbunden i 
miljøskolens fisketeater. I “HJÆLP - JEG ER EN 
FISK!” bliver hele klassen udstyret med fiskeko-
stumer og spiller med i et lille teaterstykke om 
hundestejlens møde med alle de andre beboere 
på det lave vand. De får også de levende dyr fra 
fisketeateret i hænderne, så de selv kan mærke 
krabbens hårde skjold og ålens glatte skæl.

Danmark	nordisk	formand	2010
Danmark overtog det nordiske formandskab 1. 
januar 2010. Vi pressede i 2009 på for et højt 
ambitionsniveauet med et omfattende oplæg 
under overskriften Norden	 i	 Globaliseringen	
–	Globaliseringen	i	Norden. Oplægget kan ses 
på http://www.foreningen-norden.dk/div_do-
kumenter/anbef_nmr_2010.pdf  og indeholder 
med sine 17 sider nok det mest omfattende ud-
tryk for de politiske tanker, som netop nu rør sig 
i Foreningen NORDEN.
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Foreningen NORDEN landsformand sendte op-
lægget til det nordiske formandskabsprogram til 
den nordiske samarbejdsminister Bertel Haar-
der. Bertel Haarder har kvitteret særdeles positiv 
på vores oplæg, som også fik stor indvirkning 
på udformningen af den danske regerings pro-
gram.

Lanceringen af Danmarks formandskab skete i 
fællesskab med Foreningen NORDEN og fandt 
sted fredag den 22. januar 2010 kl. 13- 14.30 i 
Eigtveds Pakhus med følgende program:

•		 	Velkomst	ved	Foreningen	NORDENs	for-
mand, Arne Nielsen

•		 	Det	nordiske	samarbejde	og	erhvervslivet	
ved direktør Fritz H. Schur, formand for 
bestyrelsen for PostNorden  

•		 	Formandskabsprogrammet	set	i	historisk	
lys ved ph.d. i historie Lars Hovbakke Sø-
rensen

 
•		 	Præsentation	 af	 det	danske	 formandsk-

absprogram for Nordisk Ministerråd 2010 
ved Bertel Haarder, minister for nordisk 
samarbejde og undervisningsminister 

 Fri debat med deltagelse fra salen

Deltagere: den danske delegation til Nordisk 
Råd, Nordisk Råds præsidium, Foreningen 
NORDENs medlemmer, presse, ambassader i 
København, Nordiske Sekretariater (Nordisk Mi-
nisterråds Sekretariat og Nordisk Råds Sekreta-
riat), virksomheder med nordisk virke, nordiske 
folkelige bevægelser, forskere og studerende, 
embedsmænd.

Arrangementet var en stor succes og der var 
160 deltagere, og vi desværre måtte sige nej til 
flere.

SAMARBEJDE MED FONDE
Foreningen NORDEN er repræsenteret i en ræk-
ke 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 For-
eningen NORDEN repræsenteret ved Arne Niel-
sen. I Fondet for dansk-svensk Samarbejde og 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde er For-
eningen NORDEN repræsenteret ved generalse-
kretær 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 repræ-
senteret ved generalsekretær Peter Jon Larsen 
med Merete Riber, Forretnings-udvalget som 
suppleant.

Foreningerne Nordens Forbund

FORENINGEN NORDENS HANDLINGSPLAN  
2010 – 2012 pkt. 7:

Globaliseringen i Norden/Norden i globaliserin-
gen
•	 	Det	 sikres	 at	 spørgsmålet	 om	 nedsæt-

telse af en arbejdsgruppe på FNF plan 
kommer på FNF´s dagsorden og at der 
tages kontakt til Nordisk Ministerråd

•	 	Landsforeningen	 tager	 spørgsmålet	 om	
FN’s rolle i globaliseringen op på politisk 
plan

•	 	Der	 afholdes	 et	 seminar	 om	 nordiske	
grænsehindringer.

Foreningerne Nordens Forbund har i 2010 fortsat 
med at udbygge sine aktiviteter og været med til 
at præge indholdet i det nordiske samarbejde.

Foreningerne Nordens Forbund har i løbet af 
året, specielt haft fokus på diskussionen om 
nordisk forbundsstat i forlængelse af Gunnar 
Wetterbergs indlæg i debatten i forbindelse med 
Nordisk Råds session 2009. FNF har arbejdet 
for en politisk forankring af spørgsmålet i Nor-
disk Råd samt arbejdet for en folkelig oplysning 
og forankring i problematikken via sine nationale 
foreninger.
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Det er FNFs mål er, at arbejde for et mere inte-
greret Norden og et mere forpligtende nordisk 
samarbejde. FNFs fokus på nordisk forbunds-
stat bør ses i sammenhæng med de store ud-
fordringer Norden står over for. Den nordiske 
samfundsmodel sættes under pres via de ud-
fordringer som globaliseringen og demografien 
medfører og for at møde disse udfordringer og 
styrke regionen som en globalt konkurrence-
dygtig region kræver det et omfattende mere 
forpligtende nordisk samarbejde end vi er vidne 
til i dag. Den demografiske udvikling og den nor-
diske velfærdsstat udgjorde således også et af 
temaerne i Foreningernes samarbejde. Forenin-
gerne Nordens fokus på tættere nordisk samar-
bejde er endnu engang blevet bekræftet af de 
nordiske medborgere. Trods at vi befinder os i 
den tidlige fase af diskussionen om nordisk for-
bundsstat viser en undersøgelse fra

Oxford Research i oktober 2010, at 42 % af re-
spondenterne siger at de er positivt indstillet 
over for en fremtidig nordisk forbundsstat. For-
eningerne Nordens Forbund betoner, at det ar-
bejde som igennem årtier er blevet udført inden 
for foreningernes kerneområder, har bidraget i 
omfattende grad til at styrke fællesskabet i re-
gionen og dermed at styrke Norden som region 
globalt. Projekter med tilknytning til skole, kultur 
og arbejdsmarked, afskaffelse af grænsehinder 
og diverse

oplysningsaktiviteter har fremmet kultur- og 
sprogforståelse i Norden og bidraget til integra-
tion af regionen generelt. FNF har forsat arbejdet 
med alle disse områder via de forskellige projek-
ter; skolesamarbejde, Nordjobb, Norden i bio, 
nordisk madordbog, Byt bolig i Norden og flere.

Nordiske sprogfærdigheder blandt unge nordbo-
ere er stadig mere truet, og det samme gælder 
identifikationen med det nordiske fællesskab. 
Fokus på sprog og sprogforståelse har præget 
FNFs og Foreningerne Nordens dagsorden år 
2010 som tidligere år, men med Nordisk Mini-
sterråds Sprogkampagne har feltet fået en eks-
tra fokus i organisationen.

FNF respekterer Nordisk Ministerråds satsning 
på afskaffelse af grænsehinder med forlængelse 
af mandatet for Grænsehindringsforum. Sam-
tidig er det bekymringsvært, at der konstant 
opstår nye grænsehinder, både via landenes 
forskellige implementering af EU love og reg-
ler samt på grund af landenes egne nationale 

lovgivninger, nye regelværk eller en strammet 
tolkning af nordiske aftaler. FNF har reageret på 
denne udvikling, bl.a. med henvendelse til den 
svenske regering som har ændret sit regelværk 
således at nordiske unge ikke længere kan søge 
om optagelse til videregående uddannelse på 
lige fod med svenske. FNF har endvidere prote-
steret mod den danske regerings stramme tolk-
ning af nordiske aftaler når det gælder hjemsen-
delse af nordiske medborgere fra Danmark. FNF 
har udover dette fremmet et ønske om et mere 
seriøst samarbejde omkring migration i Norden 
opfordret de nordiske lande til at godkende hin-
andens beslutninger om opholdstilladelser. FNF 
har også trykket på et tættere nordisk samar-
bejde på klimafeltet med en udtalelse til de nor-
diske klimaministre i forbindelse med COP 16 
mødet i Mexico.

FNF har under året også drøftet interne forhold, 
specielt med henblik på diskussioner om hvor-
dan Foreningerne Norden kan yderligere øge sit 
samarbejde.

Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale Norden-foreninger og en repræsen-
tant for Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). 
I 2010 har sammensætningen været følgende:

Danmark Arne Nielsen (næstformand)
Finland Anders Rusk
Færøerne Eyrith Leyni (næstformand)
Island Ragnheiður Helga Þorarinsdottir (for-
mand)
Norge Tove Veierød frem til 6. juni, derefter Ole-
mic Thommessen
Sverige Kristina Persson
Åland Folke Sjölund
FNUF Petter Mahrs

Præsidiet har haft 3 møder i løbet af året: I Kø-
benhavn den 26. januar, i Tromsø den 4. juni 
samt i Reykjavik den 1. november. Præsidiet har 
behandlet i alt 65 sager.

Arbejdsudvalget har bestået af Ragnheiður Hel-
ga Þorarinsdottir, Arne Nielsen og Eyrith Leyni.
Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/ge-
neralsekretærerne i de nationale Norden-forenin-
ger og en repræsentant for FNUF. Direktørkolle-
giet ledes af FNF’s generalsekretær og fungerer 
som sagsforberedende organ for Præsidiet.

Kollegiet har haft følgende sammensætning i 
2010:
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FNF Kristín Ólafsdóttir
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Larserik Häggman
Island Ásdís Eva Hannesdóttir
Færøerne Høgni Djurhuus frem til 30. marts der-
efter Ingi Samuelsen
Norge Espen Stedje
Sverige Britta Nygård
Åland Sofie Norrlund, fra 13. august Anna-Lena 
Sjöberg
FNUF Kari Salo

Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet af året: 
i København den 27. januar, i Malmø den 17. 
marts, i Malmø den 12. august, i Gøteborg den 
23. september og i Reykjavik den 2. november. 
Direktørerne har behandlet i alt 57 sager i 2010.

Sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund 
har været ledet af generalsekretær Kristín Ólafs-
dóttir og administrationssekretær Helena Jo-
hansson.

Projektchef for Nordjobb er Fredrik Jakobsen 
og Carl Liungman forestår ledelsen af projektet 
Nordisk Biblioteksuge og sprogprojektet Norden 
i Bio.

KONTAKT MED ANDRE 
ORGANISATIONER

Samarbejdende medlemmer
AOF Danmark, Danmarks Biblioteksforening, 
Danmarks Lærerforening, Dansk Lejrskolefor-
ening, Dansk Forfatterforening, Dansk Jernba-
neforbund, Dansk Kvindesamfund,  Dansk Ung-
doms Fællesråd, Den Danske Præsteforening, 
Kooperationen,  DKIN Den danske komité for 
internationalt H.F.S., DSH De Samvirkende 
Hjemstavns-foreninger, Finansrådet, Danske 
Pengeinstitutters Forening, Folkehøjskolernes 
Forening i Danmark, Folkeligt Oplysningsforbund 
(FOF), Folkeuniversitetet i Danmark, Forbundet 
TræIndustri-Byg i Danmark, Forsikring & Pen-
sion, Frie Grundskolers Fællesråd, HORESTA, 
Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, 
Landbrug & Fødevarer, Landsforbundet af Vok-
sen- og Ungdomsundervisere, Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKE, Landsorganisationen Dan-
marks Teaterforeninger, Landsorganisationen i 
Danmark LO, Liberalt Oplysningsforbund, NET-
OP - netværk for oplysning, Selskabet til fremme 
af Levende kultur i Skolen og Tobaksindustrien.

Støttende medlemmer
ALKA Forsikring A/S, Carlsberg Danmark A/S, 
Forstædernes Bank, Danske Bank, Öresunds-
komiteen, Copydan og Rambøll Danmark. 

LANDSKONTORET 2010
Peter Jon Larsen  Generalsekretær

Maj-Britt Skovbro Hansen  Bogholder

Klaus Elmo Petersen  Udvekslings- 
 og skolekonsulent

Suzanne Leitão Willis  Medlems
 administrator

Preben Sørensen  Journalist, Norden 
Nu

Kate Thomsen Reception

Jeppe Thielke Projektkoordina-
tor

Martin Schjönning Militærnægter

Jakob Tråsdahl Eriksen Hallo Norden

Mette Holbech Hallo Norden

Kenn Clarke DTP/Grafisk 
 Design
 

ORGANISATIONEN I PERSONER OG TAL
FORRETNINGSUDVALG 2010

Arne Nielsen
Henrik Hagemann (til 29. maj 2010)
Susanne Prip Madsen
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber
Jens Peter Thestrup (til 29. maj 2010)
Bente Dahl (fra 29. maj 2010)
Svend Tychsen (fra 29. maj 2010)

LANDSSTYRELSEN 2010

Arne Nielsen 
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REPRÆSENTANTSKABSVALGTE:

Marion Pedersen
Susanne Prip Madsen
Bente Dahl
Dorit Myltoft
Henrik Hagemann
Jørgen Glenthøj
Kristen Touborg
Line Barfod
Henrik Brodersen
Karen Klint
Torben Rasmussen 

KREDSVALGTE:

Inge Vejby Møller
Georg Møller
Erik Rasmussen
Carsten Rolsted Jensen 
Merete Riber

Frants Hagen Hagensen
Flemming Thøgersen
Elisabeth Espedal
Hans Sørensen 
Bent Jensen 
Jens  Peter Thestrup
Axel Schade
Andreas Stampe
Hanne Ekstrand
Martti Issakainen
Lizzie Moe
Svend Tychsen
Lars Aagaard
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FORMÆND 2010

Lokalafdeling Fornavn Efternavn
Allerød Knud Loft Rasmussen
Assens/Glamsbjerg Karen Valeur
Ballerup Bendt Thuesen
Bornholm Carsten Rolsted Jensen
Brande   Nancy Nielsen  
Brønderslev Axel Schade
Dragsholm Palle Maarbjerg
Ebeltoft Leif Glavind
Egedal Henning Sørensen
Esbjerg Vakant 
Farsø Evald Saarup
Faxe Else Byskou Jørgensen
Fladså Eva Nordgaard
Fredensborg / Humlebæk   Lisa Juhler
Fredericia Inger Davidsen
Frederiksberg Frants Hagen Hagensen
Frederikshavn Karin Arveschoug Jensen
Frederikssund / Hornsherred Grethe Olsen
Frøs Herred / Haderslev Ann Møller Gram
Furesø Jørn Hedegaard
Fåborg Lisbeth Johansen
Gentofte Arne Husfeldt
Gladsaxe/Herlev Ruth Møllgaard 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
Hjørring Per Lysdahl
Hobro & omegn Lisbeth Carlsen
Holmegaard Vakant 
Holstebro Frode Riber
Horsens Helle Nancke
Hvalsø Vibeke Tilsted Vogel 
Hvidovre Flemming Thøgersen
Høje Taastrup Vakant 
Ikast Erik Bach Kristensen
Jammerbugt Hjørdis Rasmussen
Kalundborg Marianne Højland Larsen
Kalø Vig Per Andersen
Karup Jann Rasmussen
Kerteminde Eva Jensen
Kjellerupegnen Ellen Andersen
Kolding Ole Ballisager
Korsør Benny Estrin
København Susanne Prip Madsen
Køge Maria Jakobsen
Langeland Sonja Fogsgaard
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Langeskov   Grete Østergaard Hansen
Lemvig Vagn Baunsgaard
Lyngby-Taarbæk Hanne Ekstrand
Løgstør Otto Kampp-Olsen
Malt Herred Hans Sørensen
Middelfart Vakant 
Midtfyn Tom Warren
Morsø Martin Horsted
Møn / Bogø Helge Sørensen
Nakskov Ebba Hribar
Nordfyn  Svend-Erik Errebo-Hansen
Nyborg Dorit Myltoft
Nykøbing Falster Bent Jensen  
Nysted Leo Thorsen
Næstved Per Boserup Olsen
Nørre Rangstrup Herred Peter M. Bramsen 
Odder/Hørning Aage Augustinus
Odense Skuli Fjalldal
Præstø Torben Dinesen
Randers / Langå Bjarne Dalum
Ringkøbing Gunnel Draiby
Ringsted Ole Lisberg Jensen
Roskilde Bent Bardtrum
Rudersdal Georg Møller
Rødby/Holeby/Maribo Kjeld Kjeldsen
Rødovre Flemming Thøgersen
Sakskøbing Else Henriksen
Samsø Gunilla Pade
Silkeborg Knud Schødt
Skagen Villy K. Hansen  
Skive Randi Gori Johansen
Skjern, Tarm og Videbæk Søren Nørgård
Skælskør Stig Thorup Rasmussen
Skærbæk Kirsten Ullum 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  
Tølløse / Holbæk / Jernløse Marianne Lyngbye
Tønder Marinus Jensen
Tørring / Give Dorthe Duelund
Tårnby / Dragør Terkel Spangsbo
Varde Kirsten Dahl Andersen
Vejle Roar Hymøller
Viborg Jytte Løvaa
Vordingborg / Langebæk Folke Hansen
Ærø Olaf  Havsteen-Mikkelsen
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Aabenraa Birte Fangel
Aalborg & Omegn Erling Pilgaard
Ålestrup   Kirsten Bollerup
Århus Torkil Würtz
Aars Vakant 
Årslev Niels Kronvald
Årup / Vissenbjerg Frode Moestrup

Medlemstal pr. 31. december 2010

Lokalafdeling 31. 
dec 
2010

31. 
dec 
2009

Frem / 
tilbagegang

i %

0600 FREDERIKSBERG 175 173 2 1,2
1109 KØBENHAVN 335 328 7 2,1

KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 510 501 9 1,8
     
0201 BALLERUP 55 59 -4 -6,8
0700 GENTOFTE 103 114 -11 -9,6
0711 GLADSAXE/HERLEV 83 87 -4 -4,6
0703 GLOSTRUP & OMEGN 61 70 -9 -12,9
0818 HVALSØ 38 41 -3 -7,3
0800 HVIDOVRE 52 55 -3 -5,5
2006 HØJE TAASTRUP 28 27 1 3,7
1108 KØGE  114 117 -3 -2,6
1200 LYNGBY/TAARBÆK 286 289 -3 -1,0
1805 ROSKILDE 119 117 2 1,7
1808 RØDOVRE 21 22 -1 -4,5
1103 TÅRNBY/DRAGØR 48 41 7 17,1

KØBENHAVNS OMEGNSKREDS i alt 1008 1039 -31 3,0

0100 ALLERØD 246 281 -35 -12,5
2802 EGEDAL 92 102 -10 -9,8
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 143 140 3 2,1
0607 FREDERIKSSUND 75 81 -6 -7,4
0610 FURESØ 46 47 -1 -2,1
0806 GRIBSKOV 61 63 -2 -3,2
0608 HALSNÆS 116 122 -6 -4,9
0807 HELSINGØR 109 103 6 5,8
0810 HILLERØD 276 301 -25 -8,3
0202 RUDERSDAL 221 220 1 0,5

NORDSJÆLLANDS KREDS i alt 1385 1460 -75 5,1

2201 DRAGSHOLM 88 87 1 1,1
1101 KALUNDBORG 82 74 8 10,8
1107 KORSØR 138 162 -24 -14,8
1407 NYKØBING/RØRVIG 15 16 -1 -6,3
1804 RINGSTED 242 227 15 6,6
1910 SLAGELSE 120 128 -8 -6,3
1911 SORØ 125 125 0 0,0
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 91 98 -7 -7,1
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VESTSJÆLLANDS KREDS i alt 901 917 -16 1,7

1810 FAXE  46 47 -1 -2,1
0614 FLADSÅ 30 32 -2 -6,3
0814 HOLMEGAARD 2 3 -1 -33,3
1306 MØN/BOGØ 167 176 -9 -5,1
1401 NAKSKOV 70 70 0 0,0
1405 NYKØBING F 153 139 14 10,1
1408 NYSTED 71 71 0 0,0
1409 NÆSTVED 64 66 -2 -3,0
1601 PRÆSTØ 53 50 3 6,0
1807 RØDBY/HOLEBY/MARIBO 65 66 -1 -1,5
1901 SAKSKØBING 26 31 -5 -16,1
1912 STEVNS 117 125 -8 -6,4
2206 VORDINGBORG/LANGEBÆK 99 101 -2 -2,0

STORSTRØMS KREDS i alt 963 977 -14 -1,4

1809 BORNHOLM 193 217 -24 -11,1

BORNHOLMS KREDS i alt 193 217 -24 -11,1

0103 ASSENS/GLAMSBJERG 124 127 -3 -2,4
0611 FÅBORG 108 109 -1 -0,9
1104 KERTEMINDE 200 213 -13 -6,1
1201 LANGELAND 39 39 0 0,0
1214 LANGESKOV 353 339 14 4,1
1304 MIDDELFART 14 17 -3 -17,6
1305 MIDTFYN 59 60 -1 -1,7
0204 NORDFYN 183 192 -9 -4,7
1404 NYBORG 51 57 -6 -10,5
1502 ODENSE 116 111 5 4,5
1916 SVENDBORG 87 94 -7 -7,4
2701 ÆRØ 95 100 -5 -5,0
2908 ÅRSLEV 84 84 0 0,0
2907 ÅRUP/VISSENBJERG 85 98 -13 -13,3

FYNS KREDS i alt 1598 1640 -42 -2,6

0609 FRØS HERRED/HADERSLEV 205 201 4 2,0
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 88 107 -19 -17,8
1909 SKÆRBÆK 102 111 -9 -8,1
1922 SYDSLESVIG 362 369 -7 -1,9
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 189 190 -1 -0,5
2004 TØNDER 142 141 1 0,7
2901 AABENRAA 206 206 0 0,0

SØNDERJYLLANDS KREDS i alt 1294 1325 -31 -2,3

0502 ESBJERG 43 44 -1 -2,3
1301 MALT HERRED 130 129 1 0,8
2202 VARDE 75 78 -3 -3,8
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RIBE KREDS i alt 248 251 -3 -1,2

0605 FREDERICIA 81 92 -11 -12,0
0816 HORSENS 115 112 3 2,7
1106 KOLDING 72 76 -4 -5,3
2005 TØRRING 14 14 0 0,0
2203 VEJLE 75 78 -3 -3,8

VEJLE KREDS i alt 357 372 -15 -4,0

0207 BRANDE 129 140 -11 -7,9
0809 HERNING 217 224 -7 -3,1
0815 HOLSTEBRO 152 147 5 3,4
1001 IKAST  56 54 2 3,7
1203 LEMVIG 59 61 -2 -3,3
1803 RINGKØBING 75 78 -3 -3,8
1908 SKJERN/TARM/VIDEBÆK 82 86 -4 -4,7
1913 STRUER 171 182 -11 -6,0

MIDT-VEST KREDS i alt 941 972 -31 3,2

0501 EBELTOFT 137 144 -7 -4,9
0802 HADSTEN/HINNERUP 60 73 -13 -17,8
0804 HAMMEL 32 32 0 0,0
1102 KALØVIG 119 116 3 2,6
1501 ODDER/HØRNING 290 273 17 6,2
1801 RANDERS/LANGÅ 83 90 -7 -7,8
1902 SAMSØ 60 63 -3 -4,8
1903 SILKEBORG 175 170 5 2,9
2905 ÅRHUS 265 274 -9 -3,3

ÅRHUS KREDS i alt 1212 1235 -14 -1,1

1112 KARUP 197 201 -4 -2,0
1105 KJELLERUPEGNEN 86 88 -2 -2,3
1307 MORSØ 16 16 0 0,0
1907 SKIVE  83 83 0 0,0
2002 THISTED 129 144 -15 -10,4
2204 VIBORG 227 217 10 4,6

MIDT-NORD KREDS i alt 738 749 -11 -1,5

0209 BRØNDERSLEV 67 64 3 4,7
0613 FARSØ 54 55 -1 -1,8
0606 FREDERIKSHAVN 157 157 0 0,0
0803 HADSUND 35 39 -4 -10,3
0812 HJØRRING 102 107 -5 -4,7
0813 HOBRO & OMEGN 63 72 -9 -12,5
2801 JAMMERBUGT 116 118 -2 -1,7
1204 LØGSTØR 30 30 0 0,0
1904 SKAGEN 31 39 -8 -20,5
1920 SÆBY 35 33 2 6,1
2903 AALBORG 324 278 46 16,5
2911 AALESTRUP 50 43 7 16,3
2906 ÅRS  18 18 0 0,0
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NORDJYLLANDS KREDS i alt 1082 1053 29 2,8

MEDLEMMER i alt 12439 12708 -269 -2,1

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

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET

MEDLEMMER I UDLANDET MM.  137 140 -3 -2,1
(afd. 2304,2305,2306,2603,2604,2605,2607)

STØTTEMEDLEMMER MM  120 123 -3 -2,4
 (afd: 2303,2401,2402,2602)

SAMLET ANTAL PERSONLIG MEDLEMMER 12696 12971 -275 -2,1

Skole- og biblioteksmedlemmer

Erhvervsskoler  5 8 -3 -37,5
Efter/ungdomsskoler  27 29 -2 -6,9
Gymnasier  37 39 -2 -5,1
Seminarier  5 8 -3 -37,5
Højskoler  12 13 -1 -7,7
Folkeskoler  279 331 -52 -15,7
Musikskoler  5 4 1 25,0
Andre skoler  7 7 0 0,0

Skolemedlemmer i alt  377 439 -62 -14,1

Biblioteker i alt  43 45 -2 -4,4

Antal medlemmer i alt i Foreningen NORDEN: 13116 13455 -339 -2,5
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Vidste du, at Foreningen NORDEN
•	 arbejder	 for	 øget	 samarbejde	på	 kryds	og	

tværs af de nordiske landegrænser 

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

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

•		sender	unge	på	udveksling	via	projekt	
   Nordjobb

•		driver	rådgivnings-	og	informations-telefon-
tjenesten Hallo Norden

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

•	blev	grundlagt	i	1919
•	har	120	lokalafdelinger	over	hele	Danmark
•	har	13.000	personlige	medlemmer
•	har	500	skole-	og	biblioteksmedlemmer
•		har	mere	end	100	organisationer,	foreninger	

og institutioner som støttende og samarbej-
dende medlemmer

•		er	repræsenteret	i	en	række	bilaterale	nordi-
ske fonde

•		udgiver	magasinet	NORDEN	Nu,	som	tilsen-
des alle medlemmer fire gange årligt

•	har	søsterforeninger	i	alle	de	nordiske	lande
•		har	en	tilknyttet	Foreningen	NORDENs	Ung-

dom (FNU)

De nationale foreninger med i alt ca. 60.000 
medlemmer har et samarbejdsorgan (Forenin-
gerne Nordens Forbund) til støtte for vores fæl-
les interesser i styrkelsen af det folkelige nordi-
ske samarbejde.

Forbundet har medansvar for et antal regiona-
le informationskontorer rundt om i Norden, for 
Orkester Norden og samarbejder med nye For-
eningen Norden-afdelinger i Estland, Letland og 
Litauen. 

***

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

Du får også information om diverse arrangemen-
ter – lokalt, på landsplan og fællesnordisk.


