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Forord
MER’ NORDEN
2011 blev et godt år for Foreningen NOR-
DEN. Den nordiske dagsorden blev styr-
ket i den politiske debat, flere fik øjnene 
op for de nordiske muligheder. Især har 
krisetiden påvirket det nordiske samar-
bejde positivt. Flere nordiske initiativer 
bliver taget for at fastholde velfærdsmo-
dellen – hvor nordisk samarbejde kan give 
bedre kvalitet for færre penge. Også på 
forsvarsområdet er der nu åbnet op for 
konkret samarbejde – også når det gæl-
der materiel og beredskab. Det er virkelig 
nye tider! De der sagde at udenrigs- og 
sikkerhedspolitik, for ikke tale om for-
svarspolitik, ville være en del af den nor-
diske dagsorden for bare 15 år siden, ville 
være blevet til grin. Nu er de en vital del af 
det nordiske samarbejde. I dag vil de, der 
taler om en nordisk valutaunion eller en 
forbundsstat blive til grin, men gad vide 
hvordan det ser ud om 15 år!

Foreningen NORDEN har mere end 
12.000 medlemmer. Nok har vi set en til-
bagegang på 336 personlige medlemmer 
i 2011, hvilket er ærgerligt, men ikke ka-
tastrofalt. Alle har svært ved at tiltrække 
nye medlemmer til traditionsrige ideelle 
foreninger. Derfor gik vi også med i Frivil-
lighedsåret 2011 for at sætte vores præg 
på vigtigheden af det frivillige forenings-
liv, både fordi vi selv tilhører gruppen og 
fordi foreningslivet er en vigtig del af den 
nordiske samfundsmodel. Et samfund 
skal bæres af folket nedefra og op. Alle 
de steder, hvor det sker omvendt, forliser 
systemerne. Desværre har regeringerne 
og politikerne ikke taget dette alvorligt 
nok i de senere år, og er ved at udsulte 
og overbureaukratisere foreningslivet. 
Det kan på længere sigt blive en alvorlig 
trussel mod vores folkestyretradition, der 
netop er afhængig af folkelig deltagelse i 
beslutningsprocesserne ikke mindst gen-
nem foreningslivet. De politiske ledere 
skulle se foreningslivet som en værdifuld 
medspiller i folkestyret, hvor de gennem 
frivilligt dagligt arbejde fra tusinder og at-

ter tusinder tillidsfolk i hundreder og atter 
hundreder af foreninger får gratis arbejds-
kraft for demokratiet i et omfang, der ikke 
bør gøres op i penge, men hvis vi gan-
gede de tusinder og atter tusinder med 
de hundreder og atter hundreder, ville det 
blive milliarder.

Tillidsfolkene er omdrejningspunktet i 
enhver sund, folkelig forening – dermed 
også i Foreningen NORDEN. De ca. 800 
nye medlemmer, vi får hvert år (hvor fra-
faldet desværre så fortsat er lidt større 
end tilgangen) kommer via det lokale ar-
bejde og de lokale tillidsfolks arbejdsind-
sats. Sådan er det – og sådan vil det blive 
ved med at være. Derfor er medlemstallet 
også påvirket af de kræfter, der er lokalt. 
Nogle steder går det rigtigt godt med stor 
medlemsfremgang – andre steder går det 
knap så godt med medlemstilbagegang. 
Det er svært at dæmme op imod, men 
det viser, at det nytter at gøre en ekstra 
indsats lokalt. Hvis vi gør en ekstra ind-
sats alle sammen, skal vi nok få knækket 
kurven!

Vores tillidsfolksinformation er også ble-
vet lagt i faste, gode rammer. Et månedligt 
Tillidsmandsinfo og en årlig Tillidsmands-
dag er et godt fundament for et lands-
planssamarbejde både mellem landsfor-
eningen og lokalafdelingerne og mellem 
afdelingernes tillidsfolk. Det sidste er må-
ske ikke det mindst vigtige. Vi har med 
strukturen med lokalafdelinger, kredse og 
landsforening og de interaktioner, der er 
mellem disse led, fået gang i en team-
building, der konsoliderer foreningen, gør 
den stærkere og gør foreningen i stand til 
også fortsat at varetage de nordiske inte-
resser. Samtidig har vi forstærket indsat-
sen omkring foreningens ideelle formål. 
Ingen må glemme, at foreningen har et 
formål, nemlig på alle områder at styrke 
og udvikle de nordiske folks samarbejde 
indadtil og udadtil. Vi skal være vagthun-
den, der gør, når det nordiske samarbejde 
bliver glemt i debatten og bider, når det 
bliver trådt under fode. Og vi skal ikke gå 



partipolitisk til værks, men netop som fol-
kelig forening holde fanen højere uden at 
miste fodfæstet. Eller bliver vi ikke set og 
hørt. Vi har også lært, at vi skal give vores 
politiske budskaber kant - gerne være lidt 
mere provokerende. Vores formål gør, at 
vi vil have MER’ NORDEN! 

Vi har i dag en homogen forening. Alle ar-
bejder positivt med, vi er enige om kur-
sen og vi kender udfordringerne både 
lokalt og på landsplan. Og det nordiske 
samarbejde får mere og mere medvind i 
takt med, at befolkningen og politikerne 
får øjnene op for de muligheder, samar-
bejdet giver. I regeringserklæringen fra 
2011 omtales det nordiske samarbejde 
meget positivt. Vi håber regeringen le-
ver op til de ting, der står i regeringser-
klæringen og i de kommende år styrker 
samarbejdet – og også styrker samar-
bejdets folkelige baggrund. Der har væ-
ret givet meget støtte til information om 
EU – senest er der afsat et større beløb 
til information om EU i forbindelse med 
det danske formandskab 2012. Det er 
selvfølgelig en god ide, da den folkelige 
opbakning til EU ikke er nær så stor, som 
opbakningen til Norden. Men regeringen 
skal passe på, ikke i mange år at giver 

ekstra millioner til et formål i forventnin-
gen om, at det andet formål sagtens kan 
passe sig selv. Det kan på længere sigt 
betyde en skævvridning af debatten. Et 
forstærket nordisk samarbejde – også et 
forstærket nordisk samarbejde i EU – kan 
sagtens være nøglen til en større folkelig 
opbakning til EU. Den dimension må ikke 
glemmes. Hvis politikerne ikke tager det 
nordiske samarbejde alvorligt over for en 
befolkning, der – hvilket et utal af under-
søgelser viser – helhjertet støtter samar-
bejdet, og ikke forstår, at Norden og EU 
ikke er et enten-eller, men sagtens kan 
være et både-og, så vil de forspilde nogle 
oplagte muligheder. 

Vi vil gerne rette en tak til alle de mange 
folk rundt om i Danmark, som yder et bi-
drag til vores forening. Folk der knokler 
for, at vi fortsat kan være langt den stør-
ste folkelige forening, der arbejder for et 
internationalt formål – og fortsat hører 
med blandt de største folkelige ideelle 
foreninger i Dronningeriget. 

København, den 21. marts 2012
Peter Jon Larsen
Generalsekretær



Idegrundlag
  Foreningens idegrundlag drøftes 

på alle plan i foreningen, så vi i 
langt højere grad skønner på, at 
det nordiske samarbejde er noget 
unikt set i globaliseringsperspek-
tiv.

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

Organisationen
  Vedtægter justeres med udgangs-

punkt i strategiplanen.

  Det er kredsenes primære opga-
ve at være valgkredse i forhold til 
landsstyrelsen.

  Det er lokalafdelingernes opgave 
at etablere aktiviteter for medlem-
mer og at skaffe nye medlemmer.

  Det er landsstyrelsens opgave, at 
følge og inspirere arbejdet i lokal-
afdelinger og kredse og give støt-
te, hvor der er behov for det.

  Landsstyrelsen nedsætter nød-
vendige udvalg og udarbejder 
kommissorium for udvalgenes op-
gave.

Medlemmerne
  Landsforeningen støtter det lokale 

bestyrelsesarbejde ved relevante 
møde- og kursustilbud rettet mod 
formænd, bestyrelsesmedlemmer 
og evt. særligt interesserede med-
lemmer - i 2010 i stærkt afgrænset 
form som følge af landsforenin-
gens stramme økonomi.

  I samarbejde med Foreningen 
NORDENs Ungdom skabes en 

LANDSFORENINGENS ORGANISATION
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platform, der hjælper med til, at 
FNU’s ældre medlemmer naturligt 
fortsætter medlemskabet i For-
eningen NORDEN.

  Landsforeningen arbejder fortsat 
med at udvikle hvervematerialer, 
der kan bruge i lokalafdelingernes 
rekrutteringsarbejde.

  Forholdet til foreningens samarbej-
dende medlemmer styrkes kvalita-
tivt, og støttemedlemmer styrkes 
kvantitativt. 

Økonomi
  Besparelser i henhold til budget 

2010 realiseres.

  Der arbejdes fortsat på flere planer 
for at få politisk gehør for et større 
statstilskud til Foreningen NOR-
DEN.

  Der arbejdes fortsat på flere ni-
veauer med at få projektvirksom-
heden i gang igen.

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

  Der foretages fortsat løbende son-
deringer for at muliggøre en fraflyt-
ning fra lejemålet Malmøgade 3, 
subsidiært finde andre alternativer, 
der kan billiggøre foreningens hus-
lejeomkostning. 

  Informationsudvalget arbejder på 
at sikre annonceindtægter og an-
dre indtægter f.eks. til temanumre/
indstik i forbindelse med udgivelse 
af Nord Nu.



  Der foretages en indsats for at 
skaffe flere erhvervsvirksomhe-
der som støtte- medlemmer af 
Foreningen NORDEN ved direkte 
kontakt til erhvervsvirksomheder, 
der har en åbenbar interesse i nor-
diske forhold/nordiske markeder.

  Besparelser i forbindelse med ind-
gåelse af ny kontrakt på kopiering 
anvendes i 2010 som buffer, til 
imødegåelse af uforudsete udgif-
ter, samt til at realisere en konfe-
rencedag for formænd (erstatning 
af formandsmøder) og bestyrel-
sesmedlemmer samt potentielle 
bestyrelsesmedlemmer (som er-
statning for internt kursus) – Ind-
hold af en sådan konferencedag 
behandles i aktivitetsudvalget.

Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev afholdt 
lørdag den 28. maj 2011 i  RINGSTED 
KONGRESCENTER. 
 
Regnskaber, kontingent og kontingent-
fordeling og budgetter blev vedtaget. 
Landsstyrelsen blev konstitueret (fremgår 
under afsnittet Landsforeningens organi-
sation i personer og tal 

Landsstyrelsesmøder
I 2011 blev der afholdt 3 landsstyrelses-
møder hhv. 2. april i København , 28. maj 
i Ringsted samt 29. oktober i Århus.

Referaterne    er   tilgængelige    på For-
eningen NORDENs hjemmesides afsnit 
for tillidsfolk. 

Forretningsudvalgsmøder
Forretningsudvalget bestod i 2011 af føl-
gende medlemmer:

Arne Nielsen
Susanne Prip Madsen
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber

Bente Dahl 
Svend Tychsen 
 
Der blev holdt 2 ordinære forretningsud-
valgsmøder i 2011, nemlig den 2. marts 
samt den  14. september.

Der henvises til referaterne på hjemme-
siden.

Aktivitetsudvalget
Organisationsudvalget bestod i 2011 af 
følgende medlemmer:

Arne Nielsen
Martti Issakainen
Grethe Olsen
Vagn Thomsen samt
Svend Tychsen 

Udvalget har holdt 2 møder i 2011, nem-
lig 25. januar samt 31. august. Alle refera-
terne er tilgængelige på nettet på forenin-
gens hjemmeside.

Sproggruppen
Sproggruppen bestod i 2011 af følgende 
medlemmer:
 
Henrik Hagemann 
Dorit Myltoft 
Niels David Nielsen

Gruppen følger såvel den danske som 
den nordiske sprogdebat.

I Foreningen NORDEN er vi til stadighed 
optaget af nabosprogene og deres pla-
cering i forhold til det danske sprog. I øje-
blikket diskuteres en egentlig lovgivning 
om det danske sprog, og Foreningen 
NORDEN har opfordret til, at den nor-
diske sprogforståelse også bør have en 
fremtrædende plads. 

Foreningen NORDEN arbejder også for, 
at de skandinaviske sprogs stilling styr-
kes i undervisning, medier og i anden 
offentlighed i alle de nordiske lande og 
selvstyreområder.



For at bevare den sproglige mangfoldig-
hed i Norden er det vigtigt at den nordi-
ske sprogdeklaration, som regeringerne 
vedtog i 2006, nu omsættes til praktisk 
virkelighed i form af en egentlig nordisk 
sproghandlingsplan, og at Nordisk Mini-
sterråd

etablerer en stabil og bredt kompetent in-
stans både til arbejdet med en sproghand-
lingsplan og til støtte for og samordning 
af det mangfoldige frivillige netværksar-
bejde der udføres på det sproglige om-
råde 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.

Flagning ved grænsen
Flagningen med de nordiske flag ved 
landegrænsen kom til på initiativ af po-
litimesteren i Graasten, Ivar Møller, der i 
samarbejde med Foreningen NORDEN 
satte institutionen i værk kort tid efter be-
frielsen.

Foreningen NORDEN var behjælpelig 
med finansiering af fremskaffelse og ved-
ligeholdelse af flagene, mens politimeste-
ren stillede mandskabet, der skulle hejse 
og nedtage flagene efter det danske flag-
regulativ.

Ordningen blev etableret ved fem græn-
se-overgange og kørte som beskrevet 

frem til Schengenaftalens ikrafttræden 
25. marts 2001. Derefter påtog Sønderjyl-
lands Amtskommune sig opgaven ”indtil 
videre”.  I foråret 2002 meddelte amts-
borgmesteren, at man ikke længere ville 
løfte opgaven uden kompensation for de 
udgifter (kørsel m.v.), som opgaven med-
førte. Man anså opgaven for at være na-
tional, og da man ikke blev kompenseret, 
blev arrangementet opsagt pr. udgangen 
af maj 2002.  

Foreningen NORDEN overtog pr. 15. juni 
2002 flagningen med det danske og de 
nordiske flag ved de fem største græn-
seovergange i Sønderjylland og sikrede 
dermed, at flagningen kunne fortsættes 
efter at Sønderjyllands Amt havde med-
delt, at de ikke længere ønskede at vare-
tage opgaven. Efter en forhandling med 
Justitsministeren blev vi enige med hende 
om, at hun gennem hendes politimyndig-
heder i Gråsten og Tønder stod for flag, 
flagstænger, vedligeholdelse og forsikrin-
ger, mens Foreningen NORDEN modtog 
et beløb for at varetage flagningen ved 
grænseovergangene i Kruså, Padborg 
(Oksevejen), Frøslev (motorvejen), Rud-
bøl og Sæd.

Flagningen er gennemført også i 2011, 
hvor de nordiske flag i takt med grænse-
bygningernes nedrivning bliver mere og 
mere synlige som den eneste markering 
af, at man overskrider en grænse. 



TILLIDSMANDSDAG 
FOR FORMÆND OG TILLIDSFOLK

LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 2011 
KL. 11.00 – 16.30

Spinderihallerne, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle  

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 samarbejde i fortid, nutid og fremtid v./ Professor, 
mag.art. / PhD Uffe Østergaard, CBS

11.45 – 12.30 Debat med Uffe Østergaard. Ordstyrer: Peter Jon Larsen, gene 
   ralsekretær

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.10  Kredsarbejdet efter de nye vedtægter v./ Arne Nielsen, formand for  
Aktivitetsudvalget

14.10 – 15.00  Debat om Kredsarbejdet efter de nye vedtægter Ordstyrer: Svend 
Tychsen

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 15.30  2011 – Det europæiske Frivillighedsår v./ Flemming Thøgersen, 
medlem af Foreningen NORDENs arbejdsgruppe om Frivillig-
hedsåret

15.30 – 15.45  Det videre arbejde med Forbundsstaten Norden v./ Peter Jon 
Larsen

15.45 – 16.20  Spørgsmål og svar om foreningens arbejde lokalt, på landsplan  
og fællesnordisk v./ deltagerne – debatten styres af Georg Møller,  
næstformand

16.20 – 16.30 Afslutning v./ Arne Nielsen

Der var 70 deltagere



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

Efter en evaluering af de første numre 
blev det besluttet at gøre aktiviteten per-
manent, og Formandsinfo udkom i 2011 
med 11 numre (juli måned blev sprunget 
over).

Frivillighedskulturen 
og dens lokale betydning

Møderække om frivillighed i forbin-
delse med det europæiske 

frivillighedsår

Foreningen NORDEN har i samarbejde 
med FN-forbundet og de kulturelle sam-
råd i Danmark gennemført 2 lokale frivil-
lighedsmøder i Odense og Næstved og 
et afslutningsmøde i København den 5. 
december på Frivillighedsdagen og et 
rapporteringsmøde i januar 2012, hvor 
erfaringerne blev samlet.

De 2 lokale møder blev afholdt oktober/
november 2011. Vi vil inviterede oplægs-
holdere: MF’er, en forsker, et kulturelt 
indslag og en moderator samt en sprud-
lende folkeoplyser fra det lokale folkeop-
lysningsmiljø. 

Møderne blev bygget op om indlæg og 
en kaffepause, hvor deltagerne summede 
i små grupper om emnet og fremkomme 
med spørgsmål og kommentarer til den 
efterfølgende debat.

Emnet lagde op til en debat om frivillig-
hed 2011 med de muligheder og trusler, 
der er for vores velkendte (nordiske) fol-
kestyremodel med aktiv deltagelse af fol-
ket. Er folket blevet mindre interesseret i 
deltagelsen i folkestyret? Har vi været for 

”selvfede” og troet, at vores 200-årige 
tradition med folkestyre bare overlever 
af sig selv – og i lyset af de seneste op-
stande i Mellemøsten – er vi ved at blive 
overhalet indenom af andre?

Når vi i Foreningen NORDEN er aktivt med 
i dette, er det selvfølgelig fordi vi selv er 
en aktiv del af frivillighedsarbejdet og for-
di vi anerkender, at folkestyremodellen er 
en af de nordiske kerneværdier. 

Nu kom folketingsvalget jo ikke ligefrem 
os til hjælp i planlægningen, men vi gen-
nemført møderne 3 af de udpegede 5 
steder, nemlig

Onsdag den 26. oktober kl. 19.00 
i Næstved 
(Futuracentret).
Indledere: 
Folketingsmedlem Zenia Stampe (RV)
Kulturdirektør Per B. Christensen (moderator)
Leder Jette Leth Buhl (lokalt indslag)
Generalsekretær Peter Jon Larsen

Onsdag den 2. november kl. 18.45 i 
Odense 
(Centralbiblioteket på banegården)
Indledere:
Folketingsmedlem Annette Vilhelmsen (SF)
Klubformand Ole Larsen (lokalt indslag)
Udviklingskonsulent Helle Bjerregård (moderator)
Fhv. administrationschef Svend Tychsen (mode-
rator)
Visesanger Dorthe Honore Johansen

På de regionale møder kom deltagerne 
ind på den trussel, som der er for det 
frivillige idebestemte arbejde, når politi-
kerne nedprioriterer området. Vi har set 
en væsentlig tilbagegang i den folkelige 
deltagelse i den politiske debat gennem 
en længere årrække. Det tyder på, at det 
er ved at vende, men vil vi fortsat have 
et samfund, der bygger på folkeligt enga-
gement i den politiske debat, så kommer 
engagementet ikke uden samfundet vil 
det, tager det alvorligt og støtter det. Den 
tidligere regering satte statstilskuddene 



ned med 10 % til alle de folkelige for-
eninger med finanslovsforslaget 2001, og 
siden er ingenting rykket. Derfor provo-
kationen om vi er blevet selvfede og tror, 
at det bare kommer, fordi vi nu for 100 år 
siden fik denne model i folkestyret.
 
På den baggrund blev der fra møderne 
stillet krav til myndighederne om at

  tage det frivillige, folkelige arbejde 
alvorligt, erkende det frivillige ar-
bejdes betydning for den folkesty-
remodel, vi bygger vores samfund 
på,

  erkende den enorme ressource, 
der ligger i det frivillige arbejde 
med millioner af frivillige (ulønne-
de) timers arbejde for samfundet

  sikre gennem bedre tilskud, at bi-
drage til, at det frivillige arbejde 
fortsat vil være en vigtig del af vo-
res samfund

  fjerner den bureaukratisering af 
foreningslivet, vi har set de senere 
år, og som er en belastning – især 
lokal, hvor arbejdet oftest hviler på 
ulønnet engagement.

Der blev også stillet krav til de frivillige 
foreninger om

  at de idepolitiske organisationer i 
langt højere grad lever op til rollen 
om at være pådrivere i samfunds-
debatten og stiller den ideelle for-
dring. Der har været en tendens 
til, at de folkelige foreninger i for 
høj grad bliver en del af den gene-
relle politiske dagsorden, frem for 
at være foran dagsordenen på de 
områder, foreningerne dækker.

 
Deltagerne kom også lidt ind på de socia-
le foreninger. Faren er, at vores velfærds-

model bliver afhængig i frivillige indsatser. 
Det må ikke ske. Der må ikke spares på 
velfærden, så den overlades til godgø-
renhed. Hattedamernes tid er - heldigvis 
- forbi. Vi blev enige om, at det frivillige 
sociale område skal give merværdi. De 
skal bogstavelig talt ikke tørre bagdelen 
på de ældre og svage, men holde dem i 
hånden.

Mandag den 5.december kl. 13.00 
afsluttende møde i København (DGI-byen)
Indledere:
Folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V)
Folketingsmedlem Karen Klint (S)
Folketingsmedlem Annette Vilhelmsen (SF)
Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
Professor Uffe Østergaard, CBS
FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson
Udviklingskonsulent Helle Bjerregård
Fhv. administrationschef Svend Tychsen

Afslutningskonferencen var vellykket med 
gode oplæg, en god debat og en bred 
deltagelse. Indholdet lå - som planlagt - 
i forlængelse af de regionale møder. Vi 
havde også tilstræbt gengangere fra de 
regionale møder, så der blev tale om en 
proces. Det blev bl.a. understreget, at alle 
foreninger (idrætslige, ideelle mm.) bidra-
ger med en foreningskultur, hvor med-
lemmer lærer spillereglerne at kende i et 
demokrati. Møder, referater, regnskaber, 
dagsordner og ikke mindst, at beslutnin-
ger træffes ved flertalsafgørelser og hvil-
ke processer der går forud for beslutnin-
gerne. Det blev også understreget, at en 
fare pt. er, at professionaliseringskravene 
er stigende og folketing og kommunal-
bestyrelser skal passe på ikke at trække 
for mange bureaukratiske ordninger ned 
over hovedet på foreningslivet, da det kan 
skræmme mange fra deltagelse. Det blev 
også understreget, at foreningslivet skal 
skærpe dagsordenen (ideelle fordring), til 
gengæld skal samfundet stille flere res-
sourcer til rådighed. 



Opfølgning på møde 25/1 2012 vedr.  
evaluering af indsatser i Frivilligheds-
året

Deltagere: NORDEN, FN-forbundet, Kul-
turelt Samråd i Danmark og DFS
1. Hovedkonklusion: alt kan naturligvis 
være gjort bedre, men 

  klar rød tråd i forløbet fra regionale 
møder til afsluttende konference, 
dog

  for lille gennemslagskraft, specielt 
ved de regionale møder

  projektet har dermed langt hen ad 
vejen levet op til sit officielle for-
mål og samtidig sat fokus på vores 
egen manglende evne til at mobili-
sere lokale interessenter

  god afslutningskonference med 
historisk (UØ) og analytisk (BI) per-
spektiv

2. Ser gerne en fortsættelse af sam-
arbejdet mellem de involverede organi-
sationer, i givet fald med fokus på såvel 
interne organisatoriske erfaringer som ci-
vilsamfundets fremtidige rolle som under-
støtter af såvel velfærdsstat som demo-
kratiudvikling (åben konference på FN’s 
frivillighedsdag 5/12 2012). Et væsentligt 
debatemne er at se om modellen, vi kører 
det frivillige arbejde efter, er tidssvaren-
de med generalforsamlinger, bestyrelser, 
regnskaber og budgetter, kringlede ved-
tægter osv. Der er nok enighed om, at det 
er den ikke! Det kan også være en af år-
sagerne til, at de unge ikke engagerer sig 
så meget som før. Problemet er nok bare, 
at det er svært at se et alternativ til mo-
dellen, og den bliver lidt med Churchills 
ord om demokratiet ”Demokrati er ikke 
den bedste styreform... Men det er den 
mindst ringe.” 

En opfølgning vil dog forudsætte ekstra 
økonomi og dermed opbakning.

3. Det kunne under alle omstændigheder 
være lærerigt at anvende erfaringer fra 
de nordiske lande som grundlag for en 
nærmere drøftelse af rammer og vilkår 
for civilsamfundet og de praktiske måder 
at dele ansvar mellem kommune og ci-
vilsamfund.

Dette hænger sammen med, at de nor-
diske lande - trods fælles grundholdning 
og fælles tradition for inddragelse af fri-
villige organisationer - alligevel varierer 
tilpas meget m.h.t. praktiske politiske 
strukturer og inddragelse af lokale inte-
ressenter (muligt case: Odense versus 
Norrköping).

I givet fald kunne denne viden bringes i 
spil i f. t. et fortsat samarbejde, jfr. pkt. 2 
ovenfor.
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SKOLEARBEJDET

FORENINGENS STRATEGIPLAN 
2010 – 2012:

8.  Skoler, uddannelsesinstitutioner 
og biblioteker

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

Strategi

  Etablere hjemmeside hvor skoler 
og biblioteker informeres om nor-
diske nyheder på deres område.

  Udvikle en ny form for netværk på 
skole og uddannelsesområdet

  Søge indflydelse på læseplaners 



udformning i folkeskolen og ung-
domsuddannelserne.

  Påvirke udgivelser af undervis-
ningsmaterialer om nordiske for-
hold til brug i folkeskole og ung-
domsuddannelser.

  Udbygge kontakt til øvrige uddan-
nelsesinstitutioner herunder efter-
skoler og højskoler.

Uddybning
Det er særdeles vigtigt, at Foreningen 
NORDEN fastholder et godt samarbejde 
med skoler og biblioteker. På lokalt plan 
er disse baser for viden om og formidling 
af nordisk sprog, kultur og historie.

Ikke alle skoler prioriterer undervisning i 
nabosprogene højt, selvom det er en for-
pligtelse i henhold til læseplanerne.

Foreningen NORDEN kan hjælpe med-
lemsskolerne ved at henvise til relevante 
undervisningsmaterialer. Det vil være vig-
tigt, at lokalafdelingerne søger kontakt 
med skolerne for at rekruttere dem som 
medlemmer. 

Bibliotekerne fungerer i mange lokal-
områder som små kulturhuse, hvor der 
foregår meget andet end at låne bøger 
og andre materialer ud. Det er vigtigt at 
samarbejde med bibliotekerne om for-
skellige kulturelle arrangementer, herun-
der Skumringstid, der gerne skulle være 
et årligt tilbagevendende arrangement på 
alle biblioteker i samarbejde med lokalaf-
delingerne.

FORENINGENS HANDLINGSPLAN 
2010 – 2012:

8.  Skoler, uddannelsesinstitutioner 
og biblioteker

  Landsforeningen sikrer via skole-
hjemmesiden, at der formidles ny-
heder og relevante undervisnings-

forløb til skolerne, som også via 
hjemmesiden kan etablere kontakt 
til venskabsklasser i de andre nor-
diske lande.

  Landsforeningen sikrer, at der for-
midles viden og materialer om ”bio 
i skolen” til skoler og uddannelses-
institutioner

  Landsforeningen udsender ny-
hedsbrev til medlemsinstitutioner

  Landsforeningen sikrer, at der for-
midles information og materialer til 
skoler og biblioteker om Morgen-
gry og Skumringstid.

Foreningen NORDEN har i opdrag at 
iværksætte de forpligtelser Undervis-
ningsministeriet har påtaget sig i forbin-
delse med indgåelsen af de nordiske af-
taler på undervisningsområdet samt de 
nordiske forpligtelser, der lå og fortsat 
ligger i Folkeskoleloven. Ingen af aftaler-
ne er ændret siden aftalen blev indgået. 
Det aftalte tilskud til foreningens skole-
arbejde blev i begyndelsen af 1990’erne 
forhandlet på plads med den daværende 
Undervisningsminister Ole Vig Jensen af 
foreningens landsformand Dorte Benned-
sen. På det tidspunkt tilbagebetalte For-
eningen NORDEN et uopsigeligt, rente- 
og afgiftsfrit lån på kr. 12.000.000,00, der 
var givet af Undervisningsministeriet til 
uddannelsesmæssige formål på Forenin-
gen NORDENs kursusejendom Hindsgavl 
ved Middelfart. Lånet blev reelt indfriet af 
RealDania i forbindelse med overtagel-
sen af Hindsgavl, men det var forenin-
gens lån. I forbindelse med de 500.000 
kr. pr. år, som det udløste - og som lå tæt 
på det beløb staten ”sparede” i renter 
ved indfrielsen - indgik, at Foreningen så 
skulle være med til at opfylde regeringens 
forpligtelse på undervisningsområdet. Af-
talen har senest været bekræftet den 18. 
februar 2008 ved et møde med Bertel Ha-
arder, men den findes ikke skriftlig.



Foreningen NORDEN udvikler skolearbej-
det meget på grundlag af de begrænsede 
midler, der er stillet til rådighed. Arbejdet 
har to primære formål: 

  dels at sikre en høj grad af ud-
veksling af skoleklasser mellem 
Danmark og de andre nordiske 
lande for derigennem at forbedre 
de danske elevers kendskab til de 
skandinaviske sprog og nordiske 
forhold 

  dels at give lærere vejledning i nu-
tidige pædagogiske muligheder 
ved undervisningen i skandinavi-
ske sprog og nordiske forhold.

Af Helsingforsaftalen fremgår regerings-
aftalerne på det nordiske kulturområde. 
Aftalerne om undervisningsområdet 
fremgår under Kulturelt Samarbejde Arti-
kel 8: ”Undervisningen och utbildningen 
skall i skolorna i de nordiska länderna i 
lämplig omfattning innefatta undervisning 
om språk, kultur och allmänna samhälls-
förhållanden i de övriga nordiska länder-
na, inbegripet Färöarna, Grönland och 
Åland.”

I overensstemmelse hermed står der i be-
stemmelserne om undervisningen i folke-
skolen under formålet med faget Dansk:

”at undervisningen skal give eleverne ad-
gang til det nordiske sprog- og kulturfæl-
lesskab”

Blandt kundskabs- og færdighedsområ-
derne nævnes: 

”at undervisningen skal give eleverne mu-
lighed for at udvikle færdighed i at lytte 
til og læse norsk og svensk med forstå-
else”.

Foreningen NORDEN bistår med at ud-
fylde disse rammer.

Hjemmeside
I efteråret 2010 fik vi påbegyndt vores 
projekt med etableringen af en ny skole-
hjemmeside for lærere og elever. Hjem-
mesiden er under stadig udvikling, og ud-
viklingen sker nu i et snævert samarbejde 
med skolekonsulenterne i de øvrige nor-
diske foreninger.

Den nye hjemmeside fokuserer i øjeblik-
ket på 3 hovedelementer:

  Ideerne bag venskabsklasser og 
brevveksling, der allerede i mange 
år har eksisteret mellem skoleklas-
ser på tværs af Norden. Denne 
pædagogisk virkningsfulde tradi-
tion videreføres nu med moderne 
teknologi. Der vil være mulighed 
for at skabe kontakt til en nordisk 
venskabsklasse eller venskabs-
skole. Siden tilbyder endvidere en 
solid platform for kommunikation 
mellem nordiske klasser.

  Inspiration til undervisning i nabo-
sprogene svensk og norsk. Bl.a. 
præsenteres materialet Norden 
i Bio. Hjemmesiden udvikles pt. 
med tekster, der oplæses på alle 
nordiske sprog med hovedvægt 
på de skandinaviske sprog.

  Et gennemarbejdet undervisnings-
forløb inden for miljø og klima er 
tilgængeligt. Det bygger på den 
nordiske filmkonkurrence RECli-
mate. Der er også mulighed for at 
finde inspirerende opskrifter inden 
for emnet Nordisk Mad, som er et 
meget hot emne i øjeblikket. Her er 
der mange opskrifter, der kan an-
vendes i hjemkundskab. 

  Foreningen NORDEN er pt. i gang 
med at udvikle et projekt til natur-
fagene i folkeskolen sammen med 
Københavns Kommune og Miljø-
skolen på Carls Bastion. Her vil vi 
lave et pædagogisk oplæg, som 



kan bruge praktisk i undervisnin-
gen og skabe forbindelse mellem 
klasser, der kan udveksle miljøer-
faringer inden for deres geogra-
fiske område, herunder foretage 
miljømålinger og – analyser, som 
også på sigt kan vise (forhåbentlig 
positive) udviklinger i nærmiljøet. 
Denne del vil tilstræbe en fasthol-
delse af brugerne og ikke fokusere 
på sproget, men udnytte den pæ-
dagogiske mulighed, der ligger i at 
få ”solgt” den sproglige udvikling 
gennem et konkret samarbejde på 
et konkret område.

Siden vil løbende blive opdateret med fle-
re forslag til nordiske undervisningsforløb 
inden for forskellige fag - og vi håber på, 
at mange lærere vil få glæde af siden, og 
at lærere vil dele ud af deres egne erfa-
ringer 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 skolenyheds-
brev vil fremover kunne læses på hjem-
mesiden!

Norden i Bio
Undervisningen i de skandinaviske og 
nordiske sprog gennemføres med skif-
tende succes og entusiasme i de nordi-
ske lande. Foreningen NORDEN, de øv-
rige Norden-foreninger og de nordiske 
informationskontorer har derfor iværksat 
et nordisk sprogprojekt under navnet 
Norden i Bio.

Formålet er at styrke elevernes kendskab 
til de nordiske sprog ved hjælp af aktu-
elle nordiske kortfilm. Projektet vil også 
øge elevernes interesse for nordiske film, 
nordisk kultur, historie, identitet og iden-
titetsforskelle.

Foreningen NORDEN tilbyder Norden i 
Bio til medlemsskolerne.

Undervisningsmaterialet består af en film-

pakke og et undervisningskompendium 
på de fem nordiske sprog. Filmpakken 
indeholder en DVD med de fem udvalg-
te nordiske kortfilm med mulighed for at 
til- og fravælge undertekster. Undervis-
ningskompendiet lægger op til forskellige 
undervisningsforløb, herunder temaer, 
hvor nordiske kortfilm vælges til at illu-
strere temaer som sprog, humor, nordisk 
historie. klima m.m. De forskellige temaer 
retter sig også til forskellige klasetrin, så 
det samlede materiale kan bruge på alle 
alderstrin i folkeskolen.

Øresundsmiljøskole - Grøn skole
Foreningen NORDEN har et godt og ud-
viklet samarbejde med Københavns Kom-
mune. Vi driver sammen med kommunen 
Øresundsmiljøskolen på Carls Bastion på 
Christianshavn, hvor miljøundervisning i 
nordisk regi til københavnske folkeskoler 
er central for virksomheden. Det kan i øv-
rigt nævnes, at de nordiske miljøministre 
ved flere lejligheder har besøgt miljøsko-
len, når de har haft møde i København. I 
de kommende år vil vi med udgangspunkt 
i skolen og et samarbejde med lignede 
skoler i de øvrige nordiske hovedstæder 
udvikle et moderne materiale til brug for 
naturfagslærere og deres elever.

Morgengry
Foreningen NORDENs rolle i forbindelse 
med Nordisk Biblioteksuge har primært 
været at informere deltagere i arrange-
mentet samt bidrage med forskellige ma-
terialer til brug for deltagerne.

Vores omtrent 500 skole- og biblioteks-
medlemmer er blevet orienteret, ligesom 
de cirka 110 lokalafdelinger er blevet op-
fordret til enten at samarbejde med de lo-
kale biblioteker eller selv afholde Skum-
ringstid.

Ud over hos biblioteker, skoler og For-
eningen NORDEN-afdelinger har årets 
udgave af biblioteksugen ført positiv om-
tale i lokalaviser samt Danmarks Radio og 
TV2 – fra Nordjylland til Bornholm - med 
sig.



Løbende har Foreningen NORDEN ser-
viceret deltagende skoler, biblioteker og 
foreningers skriftlige og telefoniske hen-
vendelser blandt andet angående tilmel-
ding, tekster og materiale. Desuden har 
der været telefoninterview om baggrun-
den for afholdelsen af højtlæsnings-ar-
rangementet, som ligeledes har medført 
omtale i lokalpressen.

I Foreningen NORDENs skole og biblio-
teksudvalgudvalg har man udarbejdet et 
idékatalog til Morgengry, hvor det er til-
tænkt at engagere lærerne til at inddrage 
det udvalgte tekstmateriale i undervisnin-
gen.  Dette som led i en indsats for for-
bedret sprogforståelse de skandinaviske 
lande imellem. Derfor iværksatte Forenin-
gen NORDEN også indspilning af årets 
børnetekst, som blev indtalt på dansk, 
norsk, svensk og islandsk og lagt på bib-
liotek.org. 

Endvidere blev idékataloget brugt i et 
tværsprogligt samarbejde mellem danske 
og norske klasser. Udbyttet var rigt, men 
med en bedre og tidligere planlægning, 
kan flere klasser og gerne også fra Sveri-
ge (som minimum) deltage. Lærerne skal 
have mulighed for at inddrage ugeforlø-
bet i deres årsplan, så tilrettelæggelsen 
bør ske i foråret.

Ydermere bragtes det nordiske i fokus, 
da danske lærerstuderende fra Blaaga-
ard-KDAS fremstillede videoer, der en-
ten præsenterede Strids digtsamling 
Mustafas Kiosk eller dansk sprog, kultur 
og historie, som skal kunne bruges i un-
dervisningen i Norge og Sverige på 4.-6. 
klassetrin. Resultatet af dette fik Forenin-
gen NORDEN lagt på YouTube, og der 
blev henvist hertil fra bibliotek.org.

Efter biblioteksugen blev de tilmeldte op-
fordret til at give feedback på arrange-
mentet, og der er kommet masser af po-
sitive tilbagemeldinger og enkelte gode 
forslag til forbedringer fremadrettet.

Omkring 40 tilbagemeldinger er modtaget, 
og der er bred enighed om, at tekstvalget 
af Strid og Niemi var særdeles godt. Ar-
rangementerne har været suppleret med 
foredrag, videofremvisninger, illustrationer 
vist på smartboard, indslag med nordisk 
musik, bogudstillinger og meget mere. De 
flotte illustrationer på plakat og postkort er 
også blevet rost og brugt flittigt på såvel 
skoler som biblioteker.

Interessen for Nordisk Biblioteksuge har 
været stor. I Danmark var der 276 tilmeld-
te institutioner, som har modtaget mate-
rialer, og på baggrund af tilbagemeldin-
gerne menes endnu flere at have afholdt 
et arrangement. 

Islandske unge på danske folkehøjsko-
ler
I mange år har Foreningen NORDEN 
administreret en bevilling på 50.000 kr. 
fra undervisningsministeriet til uddeling 
blandt unge islændinge, som deltager i 
kursus på de frie kostskoler, fortrinsvis 
folkehøjskolerne. 

Tilskud til klasseudveksling med Færø-
erne

Foreningen NORDEN har igennem en 
årrække administreret tilskud til udveks-
lingsrejser for danske skoleelever til Fær-
øerne.

Formålet med støtten er at give danske 
skoleklasser mulighed for at indgå afta-
ler om klasseudvekslinger 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 mu-
ligt bor privat hos hinanden.

Nordiske sommerlejre
Der blev i 2011 tilbudt deltagelse i to nor-
diske sommerlejre for skoleelever af hen-
holdsvis Foreningen NORDEN i Danmark 
og Pohjola NORDEN i Finland.



Bestyrelsen for Den Nordiske Lejrskole 
i Hillerød, hvor den danske sommerlejr 
holdes, består af bl.a. af repræsentanter 
for Foreningen NORDENs lokalafdeling i 
Hillerød, Frederiksborg Kreds.

Foreningen NORDENs landskontor er 
ikke involveret økonomisk i forbindelse 
med tilrettelæggelse og gennemførelse af 
lejrskolen, men yder en indsats med mar-
kedsføringen til skoler, lokalafdelinger og 
søsterforeningerne i de andre nordiske 
lande.

Skolevirksomhed i øvrigt
I beretningsperioden er der udsendt in-
formationer til skolemedlemmerne med 
informationer om økonomisk støtte til 
lærer- og klasseudvekslingsrejser, udlån 
og køb af bøger og andet undervisnings-
materiale, anmeldelse af bøger til nordisk 
undervisning, tilbud om at få en nordisk 
venskabsklasse, tilbud om deltagelse i og 
rapportering fra fællesnordiske kursus for 
lærere, fællesnordiske lejrskoler, invitation 
til at deltage i det særlige arrangement for 
skoler ”Morgengry” i den nordiske biblio-
teksuge, en del referater fra klasse-rejser. 
Der blev i endvidere informeret udførligt 
om Norden i Bio materialerne og materia-
let blev tilbudt skolerne. 

Omfattende pædagogisk rådgivning i en 
folkeoplysende eller undervisningsmæs-
sig nordisk sammenhæng.

Der blev i beretningsperioden afholdt 1 
fællesnordisk skolekonsulentmøde. 

Antallet af etablerede venskabsklasse-
forbindelser ligger nogenlunde på niveau 
med sidste år – omkring 70 etablerede 
kontakter. 

Organisation
Foreningens skolearbejde er organiseret 
på følgende måde for optimalt at kunne 
leve op til Helsing-forsaftalen og skolelo-
vens intentioner om det nordiske islæt:

Foreningens landsstyrelse, som udover 
nogle af foreningens egne medlemmer 
tæller folketingsmedlemmer fra alle Fol-
ketingets partier, ofte også medlemmer 
af den danske delegation til Nordisk Råd, 
har nedsat et Skole og Biblioteksudvalg. 
Det er udvalgets opgave at sikre og ud-
bygge kontakten til nuværende og frem-
tidige skole- og biblioteksmedlemmer. 
Udvalget skal etablere en lovovervåg-
ning som sikrer, at Foreningen NORDEN 
afgiver høringssvar, når der fremsættes 
lovforslag, som har betydning for de nor-
diske elementer i dansk lovgivning og i 
forbindelse med nordiske beslutninger 
inden for skoleområdet. Udvalget skal 
søge at skabe en formaliseret kontakt til 
Nordplus vedr. de skolerejser, som tid-
ligere blev administreret i Foreningen 
NORDENs regi. Udvalget skal undersøge 
samarbejdsmulighederne med lærerse-
minarerne og projekt Sprogpiloter med 
henblik på at kunne understøtte hinanden 
i at nordiske tekster og det nordisk sprog 
bliver et naturligt element i undervisnin-
gen og udvalget skal følge udviklingen i 
nordiske lærerudvekslinger og venskabs-
skoleklasser 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 klasseudvekslingsrejse til et af 
nabolandene for senere selv at modtage 
besøg. 

Sådanne kontakter og besøg forberedes 
ved, at Foreningerne NORDEN gennem 
skolekonsulenterne, hvoraf der er ansat 
én i hvert af de fem selvstændige lande, 
finder frem til klasser, der med hensyn til 
niveau, klassestørrelse og interessefel-
ter harmonerer med hinanden. Efter en 
længere periode med brevveksling, som i 
sig selv styrker sprogforståelsen, kan der 
ydes økonomisk støtte/henvises til støt-
temuligheder, så elever og lærere i de to 
venskabsklasser kan træffes. Rejsernes 



formål er, udover at lære at forstå skandi-
navisk og kende de nordiske sprog, også 
at opleve den daglige tilværelse i en an-
den nordisk familie, og de nordiske kam-
meraters skolehverdag. Udvekslingerne 
medfører i mange tilfælde længerevaren-
de kontakter, der efter den skolemæssige 
del overgår til private kontakter.

Skolekonsulenten
I forbindelse med landsforeningens sko-
learbejde er ansat en skolekonsulent, 
hvis arbejdsområder er:

  Omfattende telefonisk rådgivning 
og vejledning af skolemedlemmer 
og andre lærere.

  Etablering af brevveksling mellem 
nordiske skoleklasser.

  Administration af udvekslings-
rejsemidlerne fra Undervisnings-
ministeriet, herunder de særlige 
Færø-midler og tilskudsmidler til 
islandske højskoleelever.

  Information om øvrige støttemulig-
heder. 

  Tæt samarbejde og koordination 
med NORDEN-foreningernes sko-
lekonsulenter i Norge, Sverige, Is-
land og Finland.

  Udlån af undervisningsmaterialer 
til skolemedlemmer.

  Tilrettelæggelse/afholdelse af kur-
ser/møder for lærere.

  Tilrettelæggelse/afholdelse af fæl-
lesnordiske/ bilaterale kurser i 
samarbejde med nordiske kolle-
gaer.

  Tilrettelæggelse/afholdelse af bila-
terale arrangementer med voksen-
undervisningens ledere og lærere.

  Tilrettelæggelse af den danske del 
af Nordisk Biblioteksuge og Mor-
gengry-arrangementer på tilmeld-
te 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 skolerej-
ser. 

  Sekretær for og tilrettelægger af 
møderne i foreningens Skole- og 
Biblioteksudvalg. 

  Servicering af udvalgets medlem-
mer og af foreningens medlemmer 
i skoleanliggender m.m.

BIBLIOTEKSSAMARBEJDET
NORDISK BIBLIOTEKSUGE 2011
15. udgave af Nordisk Biblioteksuge blev 
skudt i gang 14. november med Morgen-
gry i skolerne og Skumringstime på bib-
lioteker, i foreninger mv. om aftenen.



Temaet blev denne gang ”Humor i Nor-
den”, og årets udvalgte tekster var ”Po-
pulærmusik fra Vittula” (2000) af svenske 
Mikael Niemi med bonusteksten ”Sangen 
om Bjovulf” (~700), der er en fortælling 
om en sagnhelt og samtidig noget af den 
ældste litteratur om Norden. Børnene fik 
glæde af danske Jakob Martin Strids tos-
sede rim og remser ledsaget af fantastiske 
illustrationer i ”Mustafas Kiosk” (1999).

Foreningen NORDENs skole- og biblio-
teksudvalg har været meget involveret i 
årets arrangement. Man har udarbejdet et 
idékatalog, hvormed lærere har fået inspi-
ration til at inddrage Morgengry-teksten 
i undervisningen. Endvidere iværksatte 
man at få indtalt teksten på dansk, norsk, 
svensk og islandsk og gjort dem tilgæn-
gelige på www.bibliotek.org. Idékatalo-
get blev desuden brugt i et tværsprogligt 
samarbejde mellem danske og norske 
klasser. Ydermere fremstillede lærerstu-
derende fra Blaagaard-KDAS videoer, 
der gengiver Strids tekst, eller som præ-
senterer dansk sprog, kultur og historie 
beregnet til norske og svenske elever på 
mellemtrinet. Disse blev gjort tilgænge-
lige på www.bibliotek.org og YouTube.

Interessen har været stor, og 276 tilmeld-
te institutioner har modtaget materiale til 
arrangementerne, og endnu flere menes 
på baggrund af tilbagemeldinger at have 
deltaget. Som opfordret er Foreningen 
NORDENs lokalafdelinger mange steder i 
landet engageret i Nordisk Biblioteksuge, 
hvor de enten selv har stået for gennem-
førelsen eller har samarbejdet med bib-
liotekerne.

Efterfølgende er de tilmeldte blevet op-
fordret til at give feedback og fortælle 
om afholdelsen. På baggrund af disse 
har højtlæsningsarrangementet været en 
succes, og tekstvalget af Niemi og Strid 
har høstet megen ros. Rundt i landet har 
arrangørerne været enormt kreative og 
har suppleret med foredrag, videofrem-
visninger, musikindslag, bogudstillinger 
og meget andet. 

Ud over denne feedback har også flere 
lokalaviser, Danmarks Radio og TV2 
dækket Nordisk Biblioteksuge med posi-
tiv omtale.

VENSKABSBYSAMARBEJDET
FORENINGEN NORDENS HAND-
LINGSPLAN 2010 – 2012:
9. Venskabsbysamarbejde

  Landsforeningen støtter og yder 
bistand til lokalafdelinger, der øn-
sker hjælp i forbindelse med æn-
dringer i venskabsbysamarbejdet 
på grund af kommunalreformen.

  Landsforeningen vil gennem FNF 
forsøge at få en koordineret ind-
sats i forbindelse med de ændrin-
ger af kommunalstrukturen, som 
er på vej overalt i Norden. 

I 1939 blev venskabsbysamarbejdet mel-
lem nordiske byer eller rettere kommuner 
startet, og den bredte sig. Den første ven-
skabsbyforbindelse blev etableret mellem 
Thisted i Danmark og Uddevalla i Sverige. 
I dag indgår næsten alle nordiske kom-
muner i en tosidet, tresidet eller flersidet 
nordisk venskabskæde. Venskabsby-
samarbejdet mellem nordiske kommuner 
opstod på Foreningen NORDENs initiativ, 
og det er fortsat i Norden, denne form for 
samarbejde er mest udbredt.

Efter kommunalreformen kom en ny kom-
munal struktur, som også har påvirket det 
nordiske venskabsbysamarbejde. Hel-
digvis har de fleste af de nye kommuner 
i samarbejde med den lokale afdeling af 
Foreningen NORDEN fundet en løsning, 
så de har taget den bedste kommune 
fra hvert nordisk land og gjort til den nye 
kommunes venskabsbyer.

Kommunernes Landsforening udgav i 
2008 en brochure, der hedder Klar, parat, 
international. Den handler om kommu-
nernes internationale venskabsbysam-
arbejde efter kommunesammenlægnin-
gen, og den er glædelig, da opgørelsen 
viser, at Norden er vigtigst - langt vigtigst. 
Det fremgår: “Hvor de 271 kommuner 



i gennemsnit havde tre venskabsbyer, 
har de nye kommuner i gennemsnit fem 
venskabsbyer.” 306 ud af de 523 ven-
skabsbyer, som de nye kommuner har, 
er nordiske. Det er 60 %! Vi ved godt, at 
billedet ikke ser lige godt ud alle steder, 
og at I fortsat mange steder kæmper en 
brav kamp med de nye kommuner om at 
beholde det nordiske venskabsbysam-
arbejde, men det overordnede billede er 
ikke så slemt.

Det samme billede tegner sig i vores egen 
opgørelse, som i 2008 blev publiceret på 
vores hjemmeside. Her har både de nye 
og – hvad Kommunernes Landsforening 
selvfølgelig ikke har med – mange af de 
gamle kommuner via Foreningen NOR-
DEN fortsat et aktivt venskabsbysamar-
bejde. 

Der også er en kommunalreform i gang 
i de øvrige nordiske lande, så deres 
kommuner sikkert bliver sammenlagt, 
og pludselig har den nye større danske 
kommunes nordiske venskabsby igen en 
størrelse, som matcher den danske ven-
skabsbys nye størrelse. Derfor har vi op-
fordret kommunerne til at vente med at 
eventuelt fravælge en anden nordisk ven-
skabsby på grund af et størrelsesmæs-
sigt misforhold, indtil den kommunale 
struktur er på plads i hele Norden. 

Foreningen NORDEN skal gerne igang-
sætte arbejdet, men det vil være en for-
del først at finde ud af, hvad der sker i de 
andre nordiske lande i løbet af de kom-
mende par år, inden vi vender hele bøtten 
for så at skulle vende den igen.

Landsforeningen og lokalafdelingerne har 
arbejdet på at overbevise de nye kommu-
ner om vigtigheden af det nordiske ven-
skabsbysamarbejde og sikre, at der bliver 
afsat de fornødne ressourcer til dette ar-
bejde. Vi er ikke bange for at få luget ud i 
de forbindelser, der ikke har den nødven-
dige folkelige forankring og så koncentre-
re os om de forbindelser, der fungerer. 

Vi kommer også med nye bud på ind-
holdet i venskabsbysamarbejdet. Det er 
i alles interesse at også kommunerne kan 
drage stor fordel af dette samarbejde, 
også de steder hvor man endnu ikke har 
fået øjnene op for mulighederne. En større 
folkelig forankring af venskabsbyarbejdet 
med en bredere involvering af foreningsli-
vet, kulturlivet og idrætten ligger ligefor. 

Vi må være også være endnu mere om-
stillingsparate. Et nordisk venskabsby-
samarbejde på kommunalt plan skal i dag 
være effektivt og givende. Men det er der 
også masser af muligheder for. Det der 
adskiller det nordiske venskabsbysamar-
bejde fra andet er netop, at her er ven-
skaber mellem byer, som er opbygget på 
samme måde, som bygger på de sam-
me opgaver og som har brugere, der har 
samme forventninger til servicen. Derfor 
er en udveksling af erfaringer netop no-
get, der kan bidrage til at gøre det kom-
munale system mere både bedre og billi-
gere. Træk på erfaringer med ældreplejen 
i den svenske venskabsby, med natur, 
miljø og planlægning i den finske by, med 
kultur i den norske by, med vedligehold 
og planlægning af veje i den islandske by 
mm. Og lad det ikke blive på det overord-
nede plan, lad medarbejdere fra mellem-
lederniveauerne 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 ska-
be bedre og billigere løsninger i kommu-
nen. Lad kommunens institutioner få en 
venskabsinstitutioner i de andre nordiske 
venskabsbyer, lad dem udveksle bibliote-
karen og læreren, sundhedshjælperen og 
vejformanden. Lad institutionerne holde 
web-konferencer og få opbygget et tæt 
netværk af forbindelser. Få kommunens 
jobcentre og erhvervskontakter til at op-
bygge et nordisk netværk og få derigen-
nem skabt et erhvervssamarbejde mellem 
virksomhederne i den nordiske venskabs-
bykæde. Mulighederne er uendelige.

Nordisk venskabsbysamarbejde skal ikke 



mindst styrke de folkelige kontakter. Tag 
gerne et tema, det være sig om sport, 
slægtsforskning, kultur, historie, kunstud-
stilling, kirkekoncert, musik, teater, dans, 
frimærker, sprog, nordiske værdier i det 
europæiske samarbejde, livsvilkår i de 
nordiske samfund eller andre samfunds-
forhold fx den aktuelle klima og miljøpro-
blematik.  

  Samarbejde i konference-, semi-
nar-, festival- eller messeform 

  Samarbejde med flere lokale fol-
kelige foreninger 

  Arbejde for at få flere lokale støt-
temedlemmer 

  Samarbejde med lokale bibliote-
ker, organister, præster, kor, mu-
seer, folkedansere, spejdere, ud-
dannelsesinstitutioner, social- og 
sundhedsområdet, erhvervsvirk-
somheder, ældreråd 

  Etablering af NORDEN-afdelinger i 
alle nordiske kommuner med vel-
fungerende nordisk venskabsby-
samarbejde 

  Etablering af lokal venskabsbyko-
mité med kommunalbestyrelses-
medlemmer og brugere, herunder 
Foreningen NORDEN 

  Etablering af lokalt kulturelt sam-
råd

  Udveksling af journalister og jour-
nalistelever mellem lokale medier i 
venskabsbykredsen

  Udveksling af unge mellem ven-
skabsbyerne gennem Nordjobb 

  Venskabsbypas med rabat til 
transporter, overnatninger og se-
værdigheder 

  Sommerhusudlejning i venskabs-
byer for medlemmer med rabat 

  Boligbytte på venskabsbyplan 

  Fremstilling af postkort med moti-
ver fra venskabsbykæden 

  Udarbejdelse af lokal kultur- og fri-
tidsguide 

  ilrettelæggelse af fællesnordiske 
aktiviteter som f.eks. kursus/lejr-
skoler/ erhvervspraktikordninger 
for forskellige medarbejderkate-
gorier i privat eller offentligt regi, 
f.eks. brandmandsøvelser 

  Foreningens skolearbejde i et ven-
skabsbynetværk 

  Hjemmeside om nordisk ven-
skabsbysamarbejde og andet in-
ternetsamarbejde 

  Kursus i vejledning i fondssøgning, 
pressekontakt og samarbejde med 
Foreningen NORDENs støttefor-
eninger 

  Fotokonkurrence efterfulgt af van-
dreudstilling 

  Samarbejde med nordiske ambas-
sader - 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 kommunalpolitik-
kerne om visdommen i opretholdelsen el-
ler etableringen af det nordiske venskabs-
bysamarbejde. Og på nye måder – ikke 
kun kransekagemøder med hyggesnak, 
men et effektivt baseret samarbejde, der 
så medvirker til skabelsen af de folkelige 
kontakter.



Det er ikke nok blot at bevare, vi skal som 
forening også vise villighed til forandring 
og udvikling. Heldigvis sker det også 
mange steder. Når Foreningen NORDEN 
kommer med ideerne, så kan vi se, at 
de nye kommuner ofte tager imod vor 
håndsrækning og afsætter de nødven-
dige ressourcer på dette for vor forening 
så vigtige arbejdsfelt. Foreningen NOR-
DEN har sendt et hyrdebrev ud til kreds-
formændene. Vi bad om tilbagemelding, 
hvis der var konkrete problemer i kredse-
ne 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 fornød-
ne initiativer, og at sagen udvikler sig i en 
positiv retning.

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

Den brede danske befolkning ønsker et 
folkeligt nordisk samarbejde, så derfor er 
det også en gevinst for kommunerne af 
komme med positive budskaber om nor-
disk samarbejde lokalt.

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

I de senere år er kommuner uden for Nor-
den også blevet inddraget i venskabsby-
samarbejdet, men både form og indhold 
er forskelligt fra det nordiske samarbejde. 
Disse venskabsbyforbindelser er mere 
sporadiske, og indgår ikke i de nordi-
ske venskabsbykæder, ligesom disse 
venskabsbyforbindelser ikke har nogen 

folkelig forankring. Dog har Foreningen 
NORDEN opfordret til en udvidelse af de 
nordiske venskabsbykæder med kom-
muner i Estland, Letland og Litauen i det 
håb, at kommunerne fra disse lande kan 
supplere de nordiske venskabsbykæder 
og med opfordringen til, at den folkelige 
deltagelse bliver et vigtigt element, når 
kommuner fra disse lande kommer til at 
indgå i venskabsbykæderne. Dermed 
hjælper vi også de baltiske lande til en 
højere grad af forståelse for et folkeligt 
baseret demokrati. 

Det nordiske venskabsbysamarbejde er 
en hovedhjørnesten i det folkelige nordi-
ske samarbejde og en central del i For-
eningen NORDENs virksomhed, ikke 
mindst i de 140 lokalafdelinger i Dan-
mark. 

Venskabsbysamarbejdet giver enkeltper-
soner og foreninger samt de kommunale 
politikere og embedsmænd mulighed for 
at møde det nordiske samarbejde i prak-
sis, og giver mulighed for at skabe en 
personlig og faglig kontakt over lande-
grænserne uden større besvær og uden 
større omkostninger. 

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

Alle de nordiske lande er præget af et vel-
udviklet foreningsliv, som udgør et vigtigt 
fundament for vort folkeligt baserede de-
mokrati. Ingen andre steder er forenings-
livet så udbredt, og ingen andre steder 
medvirker det i så høj grad til at sikre den 
daglige kommunikation mellem borgerne 



og deres valgte politiske repræsentanter 
og administrationer både lokalt, regionalt 
og på landsplan. For langt hovedparten 
af foreningerne udgør det nordiske sam-
arbejde den højest prioriterede internati-
onale kontakt, som via venskabsbysam-
arbejdet får en aktiv deltagelse af brede 
dele af foreningslivet. 

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

Samtidig giver det nordiske venskabsby-
samarbejde en helt unik mulighed for fol-
kelig deltagelse i arbejdet, da det officielle 
nordiske samarbejde både før og efter op-
rettelsen af Nordisk Råd (oprettet i 1952) 
og Nordisk Ministerråd (oprettet i 1972) 
har medført en høj grad af eliminering af 
restriktioner for folkelig mobilitet landene 
imellem med den nordiske pasunion, det 
fælles arbejdsmarked, socialkonventio-
nen og det fælles uddannelsesmarked. 
Endvidere er de kulturelle, sproglige og 
geografiske barrierer meget mere over-
kommelige for folkelig deltagelse, end til-
fældet er i andet internationalt samarbej-
de. I den forbindelse er det også værd at 
nævne, at de nordiske lande er præget af 
de samme folkelige organisationer med 
samme indhold og en opbygning med 
vægt på de lokale afdelinger og netværk. 
Dette giver en naturlig forudsætning for 
kontaktskaben over de nordiske græn-
ser med ligesindede og folk med fælles 

interesser gennem venskabsbysystemet. 
I alle de nordiske lande har foreningslivet 
en central rolle i det kommunale fritids- og 
kulturliv. Det er vigtigt, at der i det nordi-
ske venskabsbysamarbejde hele tiden er 
deltagelse fra såvel den kommunale som 
de folkelige organisationers side. Som 
optakt til og ved gennemførelsen af ven-
skabsbyaktiviteter bør der være en dialog 
mellem kommunen på den ene side og 
Foreningen NORDEN på den anden. 

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

  Det nordiske venskabsbysamar-
bejde udgør et centralt element i 
den lokale nordiske folkelige for-
ankring. 

  Det nordiske venskabsbysamar-
bejde bør etableres og gennemfø-
res i et positivt samarbejde mellem 
kommunerne og Foreningen NOR-
DENs lokalafdelinger, hvor kom-
munerne bl.a. bidrager med øko-
nomiske resurser og foreningerne 
med frivilligt engagement. 

  Det nordiske venskabsbysamar-
bejdes arrangementer bør - ud 
over parternes egne aktiviteter - 
altid indeholde fællesmøder med 
henblik på den overordnede plan-
lægning af fremtidige aktiviteter og 
gensidig information. 

  Det nordiske venskabsbysamar-
bejdes udvidelse med nye partnere 
i Norden og Nordens nærområder 
bør altid ske i gensidig forståelse 
mellem kommunen og Foreningen 
NORDEN og i forståelse med de 
øvrige kommuner i venskabsby-
kæden. 



  Det nordiske venskabsbysamar-
bejde etableres mellem ligestil-
lede parter, hvilket er grundlaget 
for dets form og indhold. Derved 
adskiller det nordiske venskabs-
bysamarbejde sig fra anden ven-
skabsbyvirksomhed. 

I beretningsperioden har landskontoret 
ikke direkte været involveret i at knytte 
nye nordiske venskabsforbindelser, men 
landsforeningen har hjulpet flere lokalaf-
delinger og kommuner med at få den nye 
kommunale virkelighed til at matche et 
nordisk venskabsbysamarbejde. 

LANDSLOTTERI
Årets landslotteri fandt sted i perioden 1. 
marts til 30. april 2011. Landslotteriet blev 
gennemført på skrabelodder som foregå-
ende år. I 2011 blev der solgt 14.702 lod-
sedler mod 18.069 året før. 

Prisen pr. lod er kr. 20,-, hvoraf halvdelen 
går til lokalafdelingerne. Landsforeningen 
bærer alle omkostninger af sin halvdel til 
gevinster, trykning, 

forsendelse mv. Hovedgevinsten må 
ikke være kontanter, når det drejer sig 
om skrabelodder, hvorfor den tidligere 
hovedgevinst på 100.000 kr. er i form af 
gavekort til FDB. I 2011 gik der bl.a. et 
Husqvarna Komfur, Cavalet Adax Kuffer 
samt en lang række øvrige præmier.

INFORMATIONSARBEJDET
FORENINGEN NORDENS HAND-
LINGSPLAN 2010 – 2012 punkt 6:
Kommunikation

  Hjemmesiden opgraderes løbende 
og alle udvalg udnytter hjemmesi-
den optimalt til kommunikation fra 
respektive områder.

  Formandsinfo omdøbes til Tillids-
mandsinfo og udgives månedligt 
via hjemmesiden. Ved hver for-
nyelse på hjemmesiden gives en 
adviseringsmail til tillidsmands-

gruppen. Der opsættes link til ud-
dybende stof.

  Hvert nummer af Norden Nu skal 
have en formandskronik, der dels 
relaterer sig til organisatoriske for-
hold, dels relaterer sig til nordisk 
politisk profil.

  Fra landsstyrelses- og repræsen-
tantskabsmøder udsendes en 
pressemeddelelse i umiddelbar 
tilknytning til møderne. – Tilsva-
rende udsendes pressemeddelel-
ser forud for landsarrangementer 
med supplerende opfølgning efter 
afholdelse. 

  Op til repræsentantskabsmødet 
udsendes til de samarbejdende 
organisationer pressemeddelelse 
til evt. optagelse i deres respektive 
medlemsblade.

  Der udarbejdes en vifte af supple-
rende hvervemateriale til brug ved 
gågadeaktiviteter, arrangementer 
m.m. Optrykkes i mindre oplag ad 
gangen, så hurtig tilretning er mu-
lig, når nyere tekster/emner træn-
ger sig på.

  Lokalafdelinger forsynes gennem 
en ny formidlingsmetode via mail-
systemet med relevant informa-
tionsmateriale, der kan bruges til 
synliggørelse i lokalpressen (Mor-
gengry, Nordisk Gæstebud, Nord-
jobb mv.)

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



Magasinet NORDEN Nu udkom i januar, 
april, juni og august i 2011, og bladene 
kan ses på foreningens hjemmeside.

Norden Nu har Preben Sørensen, som 
ansvarshavende redaktør og er layoutet 
af Kenn Clarke.

Formandsinfo/Tillidsmandsinfo
Det er målsætningen at info’et, der i mid-
ten af året skiftede navn, udsendes en 
gang om måneden bortset fra juli og in-
deholder korte, aktuelle nordiske nyhe-
der. Formandsinfo sendes, som navnet 
antyder, til lokalafdelingsformændene 
og kredsformænd. Ændringen til Tillids-
mandsinfo betyder, at info’et nu sendes 
til alle tillidsfolk. Info’erne er tilgængelige 
på foreningens hjemmeside.

Formandsinfo er udkommet 11 gang i 
2011.
Informationsudvalget består af 
Georg Møller (formand og sekretær)
Lizzie Moe
Flemming Thøgersen og
Preben Sørensen (redaktør)

NORDJOBB
2011 har været et meget vanskeligt år for 
Nordjobb i Danmark. Dette skyldes i me-
get høj grad at den økonomiske krise be-
tød at mange virksomheder ikke ansatte 
ferieafløsere, og de der fortsat havde be-
hov for ekstra hænder i sommerperioden 
havde let ved at skaffe flere danske unge 
til jobbene. Denne kombination af færre 
job og mange flere ansøgere til disse job 
var en dårlig nyhed for vort projekt. 

Vi må erkende, at Nordjobb er et konjunk-
turfølsomt projekt. Det har krævet endnu 
flere ressourcer i 2011 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 si-
tuationen på arbejdsmarkedet mere end 
vores evner til at generere job, der er pro-
blemet.

Generelt har arbejdsgiverne været tilfred-
se med både Nordjobberne og den ser-
vice de har fået fra Nordjobb i Danmark. 
Nordjobberne har også været tilfredse 
med jobbene og de tilbudte aktiviteter.  
Formidlingen af boliger har fungeret ud-
mærket. 

Selve ideen med Nordjobb er at få styrket 
et fleksibelt nordisk arbejdsmarked. Der 
er ingen tvivl om, at Nordjobb har været 
og fortsat er med til at give de unge en stor 
forståelse for og indsigt i mulighederne 
for at bevæge sig over landegrænserne, 
og i den forbindelse ved selvsyn se, hvor 
enkelt det er at tage arbejde i et andet 
nordisk land. Og jo flere, vi gennem Nord-
jobb får til Danmark, des flere vil søge til-
bage til det danske arbejdsmarked, som 
de via Nordjobb har lært at kende. Der-
for tror vi, at Nordjobb også på langt sigt 
bidrager til en styrkelse af mobiliteten på 
arbejdsmarkedet, idet flere unge opda-
ger hvor enkelt det er at flytte sig på et 
nordisk arbejdsmarked, hvor forskellene 
er minimale og forventningerne fra såvel 
arbejdstagere og arbejdsgiver er stort set 
de samme. 

Vi håber og tror, at vi i 2012 vil være i stand 
til at nå over 100 job til nordiske unge i 
Danmark og generelt gennemføre et for-
bedret Nordjobb. Selv om arbejdsmar-
kedssituationen fortsat er vanskelig for et 
projekt som Nordjobb, så ser vi også nu 
tegn på, at krisen er ved at klinge af. 

Når vi er optimistiske angående fremtiden, 
også for så vidt gælder indeværende år, 
hænger det sammen med at vi har skiftet 
personale og fået en ny, yngre Nordjob-
bprojektleder i Danmark. Vi afskedigede, 
på grund af at måltallene for Danmark 
ikke var nået gennem tre år, vores tidlige-
re Nordjobbprojektleder. Det har selvsagt 
været en vanskelig sag, da den tidligere 
projektleder havde været ansat i mere 
end 25 år. Og så har det været en me-
get omkostningstung sag, som har bety-
det, at foreningen – som i forvejen ikke 



har verdens bedste økonomi – har haft 
meget store omkostninger på Nordjobb i 
2011. Dette har desværre også påvirket 
foreningens økonomi, så årsregnskabet 
for 2011 har underskud. 

1. Sammanfattning
Finanskrisen og den stigende arbejdsløs-
hed i Danmark satte sig klare spor på re-
sultatet af Nordjobb i 2011. 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 gun-
stig økonomisk udvikling i Danmark. Men 
i efteråret 2008 og fremdeles skete der en 
dramatisk stigning i arbejdsløsheden, og 
virksomhederne efterspurgte slet ikke fe-
rieafløsere i samme omfang som tidligere. 
Tendensen er blevet yderligere forstærket 
i 2011 og derfor er resultatet blevet at kun 
47 fik Nordjobb i Danmark i 2011.  Rap-
porten beskriver i øvrigt arbejdet med at 
skaffe job, boligsøgning, fritidsprogram, 
myndighedsrutiner og andre opgaver i 
forbindelse med forberedelse og gen-
nemførelse af årets Nordjobb.

 Resultat 2011 
 Antal
 Antal förmedlade arbetsplatser 47
 Ej tillsatta arbetsplatser 0
 Totalt anskaffade arbetsplatser 47
 Antal projektassistenter 0

2. Administration
Som tidigare återberättats bytte man ut 
personalen under 2011 under pågåen-
de period för Nordjobb (juni/juli) när alla 
nordjobbare är på plats och det viktigaste 
är att se till att alla mår bra och ge dom 
ett bra fritidsprogram. Den första veckan i 
juli gick bra men kändes inte nog. Det var 
då överlämningen skulle ske från tidigare 
projektledare till den nye. Det var den för-
sta veckan som resten att medarbetarna 
på kontoret i Danmark var på plats. Här 
var samarbetet jättebra. Alla var så vän-

liga och tillmötesgående. Min mening är 
att stämningen är god på kontoret i Dan-
mark och arbetsklimatet utmärkt. 

På grund av den något annorlunda an-
ställningsformen under 2011 och de små 
proportionerna, behövdes inga projek-
tassistenter då fritidsprogrammets ut-
formning togs helt och hållet hand om av 
projektledaren själv. Kvantiteten var som 
man kan se ovan nästan 50 nordjobbare. 

3. Forberedelser for sommeren 2011
Generelt har det været betydeligt van-
skeligere at skaffe job sammenlignet med 
årene før finanskrisen. Dette skyldes at ar-
bejdsløsheden 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 dagligvarebutikker og caféer. Vi-
karbranchen, som Nordjobb direkte kan 
sammenlignes med, har også haft en stor 
tilbagegang i samme periode som Nord-
jobb oplevede den store tilbagegang.

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

Nordjobb har haft følgende samarbejds-
partnere vedrørende information og for-
midling af Nordjobb: EURES (jobnet.dk) 
og studenterguiden.dk.

Mange henvendelser fra potentielle ansø-
gere er kommet via studenterguiden.dk

Der har også været en stigning i antallet 
af danske Nordjobb-ansøgere, da mange 
unge ikke har kunnet få sommerjob i Dan-
mark på grund af finanskrisen.

Planlægningen af fritidsprogrammet be-
gyndte i maj måned og planlægningen 
fortsatte sommeren igennem. 



Med hensyn til matchning af Nordjobbere 
har arbejdsgiverne haft to muligheder:

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

2. Nordjobb finder egnede ansøgere og 
præsenterer disse for arbejdsgiveren. 
Samtidig bliver ansøgerne booket i Semla. 
Arbejdsgiveren vælger selv de ansøgere, 
som de anser for egnede. Nordjobb tilby-
der herefter job, og informerer arbejdsgi-
veren efterhånden som ansøgerne takker 
ja eller nej til jobbet.

4. Arbejdspladser til Nordjobb
Generelt har det krævet et stort opsøgen-
de arbejde at skaffe de relativt få arbejds-
pladser Nordjobb har haft i år. Mange 
gamle virksomheder har ikke stillet op i år 
og mange virksomheder har slet ikke haft 
behov for sommerafløsere. 
Anskaffelsen af Nordjobb-arbejdspladser 
er foregået på følgende måde (rækkeføl-
gen er udtryk for prioriteringen):

1.  Kontakt til tidligere arbejdsgivere.

2.  Løbende opfølgning på denne 
kontakt.

3.  Kontakt til nye arbejdsgivere prio-
riteret efter branche og geografisk 
placering.

 
  Specielt virksomheder i service-

branchen er blevet kontaktet og vi 
har forsøgt at få flere job i Jylland 
og på Fyn (Århus, Ålborg og Ska-
gen samt i Odense). 

  I Odense har et medlem af besty-
relsen i lokalafdelingen kontaktet 
sit netværk i Odense kommune, 
hvor han tidligere har arbejdet i 
personaleafdelingen.

4.  Følge udbuddet af job på arbejds-
formidlings hjemmeside – specielt 
Hot Jobs.

5.  Kontakt til virksomheder via bran-
cheorganisationer.

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

Årets arbejdsgiver i Danmark 2011 har 
været

Københavns Kommunes Rengøringsser-
vice
Hjemmeplejen, Baunehøj
Lyngby Taarbæk Kommune - Baunehøj
MAY Restauranter
Café & Restaurant, Nyhavn 17
Abercrombie & Fitch
Café Optimisten
Jensen Seeds A/S

5. Nordjobbere 2011
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 tilfælde 
trukket meget ud, da nogle af arbejdsgi-
verne har været længe om at give kon-
krete tilsagn. 

6. Information till Nordjobbere 
Alle Nordjobbere har i lighed med tidlige-
re fået information om job og bolig i for-
bindelse med, at jobtilbud er blevet sendt 
pr. mail og i nogle tilfælde også pr. brev. 
I forbindelse med accept af jobtilbud er 
Nordjobberne blev informeret om at med-
sende kopi af pas, da dette skal bruges 
i forbindelse med skattekort. Nordjobb 
har i år haft aftale om at alle skattekort 
er blevet lavet af en bestemt medarbej-
der ved Københavns Skattecenter. I 2011 
har Nordjobb via Skats hjemmeside kun-
net indberette oplysningerne elektronisk. 
Dette har fungeret udmærket. Nordjob-
berne har efterfølgende fået information 



om fritidsprogram (via Nordjobb.net) og 
information om bankkonto m.m.

7. Mottagning av Nordjobbere
I de senere år har det vist sig at behovet 
for at blive mødt ved ankomsten ikke er 
så stort som tidligere, dette skyldes for-
mentlig at det er nemmere at sende in-
formation som kort m.m. elektronisk til 
Nordjobberne. De Nordjobbere, der ikke 
er blevet 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 
information og kontakt med andre Nord-
jobbere og projektassistenter.

8. Fritidsprogrammet
Då huvudsyftet med min tillsättning un-
der 2011 var att ta hand om nordjobbarna 
som var där och erbjuda dem en så rolig 
sommar som möjligt genom vårt fritids-
program kommer jag inte fatta mig kort 
på den här punkten utan kommer använ-
da den som en fritidsprogramsrapport i 
sig. 

Fritidsprogrammet under 2011 blev till 
en succé. Aldrig förr hade så många varit 
med på fritidsaktiviteter i Danmark Nord-
jobbs historia, uppenbarligen. Hela juli 
gjorde vi saker tillsammans. En kort lista 
över fritidsprogrammet presenteras här 
nedan:

1) Avskedsfest för Odensenordjob  
 barna
2)  Besök på  Carlsberg Besøgcenter/

museum
3) Tivoli
4) Det danske Tyskland – Flensborg

Utöver detta följde två stycken arrange-
mang var vecka som också tillhörde fri-
tidsprogramet. Dessa var ”Nordisk Fika 
på Café Klaptræet” och ”Sprog & Nordisk 
Film”. Den första aktiviteten var som den 
låter, med undantag för att ibland blev 
det lunch/middag där istället. Då det var 

mycket få nordjobbare användes mycket 
resurser till att locka dem att deltaga 
med mat m.m.; en väl beprövad metod. 
Den andra aktiviteten Plus detta var det 
mycket fester och träffar ändå och när 
detta skedde försökte jag att integrera 
nordjobbarna i detta så att vi alla kunde 
ha så roligt som möjligt. Det visade sig 
lite svårt i början att locka med svenska 
och finska filmer till isländska nordjob-
bare (alla var islänningar utom en i Kö-
penhamn), men fler kom när man bjöd på 
pizza.

1) Odensenordjobbarna avslutade 
sina nordjobb redan första veckan 
då min tjänst trädde i kraft (i början 
av juli). Som tur var hade Föreningen 
Nordens lokalavdelning i Odense ar-
rangerat några få aktiviteter för nord-
jobbarna i Odense under juni och maj 
månad. Detta inkluderade bland an-
nat ett besök hos stadshuset och tal 
av borgmästaren. Dessvärre finns in-
gen dokumentation över detta då trots 
upprepade e-mail och telefonsamtal 
detta inte blivit utlämnat till mig av 
föreningens styrelseledare Jonbjørg i 
Odense. Som tur var lyckades jag få 
kontakt med tre stycken av de åtta som 
arbetat under sommarens första del i 
Odense. De behövde boende i Köpen-
hamn ändå då de var på genomfart där 
till Finland. De hade inte fått någonting 
ordnat av Nordjobb så de fick sova hos 
mig och vi arrangerade en avskedsfest 
till dem. Utöver Odensenordjobbarna 
kom två andra nordjobbare från Kö-
penhamnsavdelningen.

2) Detta var den första riktiga aktivi-
teten med nordjobb i Danmark. Hela 
18 stycken nordjobbare (inkluderat mig 
själv) dök upp på eventet och vi hade 
det superbra. Museet visade hur man 
brygde öl och turen avslutades med 
ölprovning. Detta var uppenbarligen 
deltagarrekord någonsin för Nordjobb 
Danmark.



3) Vi besökte också Tivoli i Köpen-
hamn. Detta är ju någonting centralt 
för Köpenhamn och nog det största 
”måstet” när man besöker staden. Där-
för kändes det naturligt för mig att ha 
med detta event i fritidsprogramet. 16 
stycken nordjobbare deltog och hade 
det skoj. Kvällen avslutades med att 
Roxette höll konsert på Tivoli, som har 
det som tradition att ha gratiskonserter 
alla fredagar med stora band.

4) Under 2011 gjorde Nordjobb Dan-
mark någonting som man aldrig gjort 
förut. Vi åkte till Flensborg. Staden är 
utmärkt ur ett nordjobbsperspektiv, då 
stadens perspektiv som sådant bely-
ser gränsfrågor, minoritetsrättigheter, 
språklig mångfald och komplexitet, 
och många andra intressanta saker 
därtill. 9 stycken nordjobbare deltog 
och resan var mycket lyckad. En per-
son från FNU Danmark var med plus 
så mötte vi upp med ordförande i Fö-
reningen NORDEN Flensborg på plats 
som föreläste om gränsproblematiken 
och om den danska minoriteten där. 
Därför har vi nu etablerat samarbete 
med dessa två organisationer.

9. Boliger
Ett av Nordjobb Danmarks största pro-
blem skulle jag vilja säga är att vi inte har 
några boenden egentligen att erbjuda 
i Köpenhamnsregionen. Bara en nord-
jobbare bodde genom oss i en av våra 
samarbetspartners rum i Köpenhamn. 
Denna samarbetspartner heter Hånd-
værker-Skolehjemmet i København och 
huvudavdelningen ligger i Bispebjerg. I 
Odense har vi det bra ordnat med boende 
genom Dalum Landbrugsskole i Odense. 
Enligt de kontakter jag haft med både 
dem och nordjobbarna har samarbetet 
här fungerat väl. Boende i Skagen har 
uppenbarligen hitintills ordnats genom 
en privatperson på plats som heter Ole 
Jensen. Tidigare projektledaren uppgav 
hemsidan www.mornkwan.dk och att jag 
skulle hitta kontaktuppgifter där till denne 

Ole, men några sådana finns inte att finna 
på den hemsideadressen. Närmare upp-
gifter än så har heller inte kunnat stå att få 
av tidigare projektledaren angående bo-
ende i Skagen. Som det var 2011 hade vi 
heller inga nordjobbare i Skagen så det är 
svårt för mig att säga hur det ser ut där i 
normala fall/i framtiden.

I framtiden är det av högsta vikt att vi 
utvecklar boendesamarbetet i Köpen-
hamnsregionen. Det är inte hållbart i 
längden att låta nordjobbarna själva stå 
för boende, även om de flesta islänningar 
har bra kontakter när det gäller detta i Kö-
penhamn. ANSA (den norska studentför-
eningen för norrmän som studerar utom-
lands) kontaktades under sommaren och 
vi skall fortsätta samarbetet inför 2012 
och ha möte i början på året så vi kan se 
om vi kan få bostäder genom dom (plus 
registrerade nordjobbare).

10. Samarbejdspartnere
Samarbeten med olika organisationer 
inom många olika områden måste klaras 
av och förstås, samt utvecklas och nya 
måste sökas och etableras. Organisatio-
ner som ANSA (organisation för norrmän 
studerade i utlandet som kan hjälpa oss 
med boenden), FNU, Skat, de olika lokal-
lag som Föreningen Norden har i Dan-
mark, m.m. är viktiga att fortsätta kontakt 
och samarbete med. Vi bör också under-
söka mer möjligheten för våra samarbets-
partners i andra länder, t ex Adaptus, om 
de vill etablera sig i landet.

11. Måltal
Möjligheterna för Danmark ser jag som 
goda och Danmark kan definitivt med ti-
den bli ett stort nordjobbland med minst 
120-150 nordjobbare. I framtiden ser 
jag det inte alls som otänkbart med en 
kvantitet uppemot 220 nordjobbare pre-
cis som i Sverige och Norge. Dock är det 
viktigt att påpeka att detta ligger i fram-
tiden och att Danmark måste börja om 
från början med det mesta. Detta inklu-
derar möjligheten att bygga upp ett – för 



projektet – gynnsamt måltal för att kunna 
bidra internordiskt till det större målta-
let. När jag ankom till Köpenhamn var 33 
personer ansatta och de flesta så kallade 
köksvägsnordjobbare, vilket gör att Dan-
mark – en av Nordens största ekonomier 
– ligger detta året (2011) på nästintill sam-
ma nivå som ett av de minsta område-
na, Färöarna. Till slut lyckades vi nästan 
komma upp till det måltal vi hade som 
avsikt att nå, det vill säga 50. Vi nådde 
upp till 47 nordjobbare vilket måste ses 
som en succé under omständigheterna 
och då mitt fokus låg på andra arbet-
suppgifter (ta hand om dem som faktiskt 
hade kommit till landet). Det är mycket 
viktigt att påpeka att det är bättre med 
en stabil och säker återhämtning av lan-
det än en alltför snabb och osäker ökning 
av det nationella måltalet. Inför 2012 ser 
jag det som otänkbart att försöka direkt 
komma upp i kvantiteter liknande Sveri-
ges och Norges men att 100 bör ses som 
en självklarhet, och något vi bör sträva 
efter. Det är bättre att överträffa ett up-
psatt mål och slå alla med häpnad än att 
klara av ett högre måltal, eller till och med 
riskera att inte uppnå det (och få alla att 
tvivla på att förändring faktiskt är en reell 
möjlighet). Skynda långsamt borde vara 
ledordet och mottot här inför Danmarks 
väg framåt och att måltalet måste sättas 
med en ödmjukhet och förståelse inför 
Danmarks många framtida utmaningar.

Hallo Norden
Foreningen NORDEN forvalter Nordisk 
Ministerråds informationstjeneste, Hallo 
Norden. 

Tjenestens primære formål er at hjælpe 
privatpersoner der flytter eller pend-
ler mellem de nordiske lande. Det dre-
jer sig for eksempel om arbejdstagere, 
arbejdssø¬gende, studerende og pen-
sionister. Hallo Norden hjælper ved at ori-
entere om gældende love og regler samt 
ved at hen¬vise til relevante myndighe-
der. 

Hallo Norden registrerer de problemer der 
opstår når borgere kom¬mer i klemme på 
grund af forskelle i de nordiske landes lov-
givning og administrationspraksis. Disse 
grænsehindringer rapporteres til Nordisk 
Ministerråds græn¬sepolitiske sekreta-
riat. Sekre¬tariatet samarbejder med de 
nordiske myndigheder om at finde løsnin-
ger der kan eliminere de nordiske græn-
sehindringer. 

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 barsels-
orlov.

Seminar
I efteråret 2010 afholdt Hallo Norden 
Danmark og Hallo Norden Island et semi-
nar for myndigheder og sagsbehandlere 
på Færøerne. Seminaret satte fokus på 
flytning mellem Færøerne og det øvrige 
Norden. Der deltog mere end 70 perso-
ner fra blandt andet ministerier, a-kasse, 
sygesikringen, socialstyrelsen og fagfor-
eninger.

Grænsehindringer
Nordisk Ministerråd har registreret mere 
end 100 mulige grænsehindringer mellem 
de nordiske lande, men Hallo Norden op-
dager jævnligt nye hindringer. Det skyldes 
naturligvis af og til at et problem ikke tidli-
gere er blevet registreret, men grunden er 
desværre som regel at der er tale om at 
en ny hindring er opstået fordi et land har 
ændret 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 udenland-
ske studerende forældre ikke kan 
få børnepenge. 



  Mange nordiske SOSU-assisten-
ter i Danmark 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 ven-
tetiden til at få sagen behandlet i 
perioder har været længere end 12 
måneder. Det har betydet at uden-
landske, arbejdsløse SOSU-assi-
stenter i Danmark i denne periode 
reelt ikke har haft mulighed for at 
få arbejde.

  Sverige ombytter ikke færøske kø-
rekort 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, risike-
rer 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 NOR-
DEN og Miljøtjenesten i København. 

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

Elever får gennem aktiviteter, bevægelse, 
undersøgelse og eksperimenter en forstå-
else af havets og havnens betydning for 
Københavns udvikling som hovedstad. 

For de ældste elever er der masser af 
muligheder for praktiske undersøgelser, 

sejlads og laboratoriearbejde på Øre-
sundsmiljøskolen. Den nye gummibåd 
har ekstra god arbejdsplads, når klassen 
sejler ud i havnen for at måle iltsvind og 
undersøge vand, bund og plankton i for-
løbet “HAVNENS MILJØ OG BIOLOGI”. I 
forløbet “SUPERFISKER” sætter vi ruser 
på Øresund og sejler afhængig af vejret 
gerne ud til vindmøllerne på Middelgrun-
den for at røgte ruserne og studere da-
gens fangst af ål, krabber, torsk, gylter 
og andre spændende havdyr. I “HAVLA-
BORATORIET - 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 le-
vevilkår.

Mellemtrinet kan forsøge sig med sil-
desaltning som i Middelalderen i “DET 
STORE SKÅNEMARKED”, gå på opda-
gelse 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 ARRANGE-
MENT”.

For Indskolingen byder de varme må-
neder på aktiviteterne “FANG REJER, 
FISK OG KRABBER” og “KRABBERNES 
HEMMELIGHED”. I vintermånederne kan 
de dykke på havbunden i miljøskolens fi-
sketeater. I “HJÆLP - JEG ER EN FISK!” 
bliver hele klassen udstyret med fiske-
kostumer og spiller med i et lille teater-
stykke 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 krab-
bens hårde skjold og ålens glatte skæl.

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 række af de bilaterale nordiske fonde, 
nemlig:



  Kulturfonden for Danmark og Fin-
land

  Fondet for dansk-svensk Samar-
bejde

  Fondet for dansk-islandsk Samar-
bejde

I Kulturfonden for Danmark og Finland er 
Foreningen NORDEN repræsenteret ved 
Arne Nielsen. I Fondet for dansk-svensk 
Samarbejde og Fondet for dansk-islandsk 
Samarbejde er Foreningen NORDEN re-
præsenteret ved generalsekretær Peter 
Jon Larsen.

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

I fondsstyrelsen er Foreningen NORDEN 
repræsenteret ved generalsekretær Pe-
ter Jon Larsen med Merete Riber, Forret-
nings-udvalget som suppleant.

FNF
Præsidiets medlemmer er formændene 
for de nationale Norden-foreninger og en 
repræsentant for Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNUF). I 2011 har sammensæt-
ningen været følgende:

Danmark Arne Nielsen (formand)
Finland Anders Rusk (næstformand)
Færøerne Hallstein Sigurdsson
Island Ragnheiður Helga Þórarins-
dóttir 
Norge Olemic Thommessen 
Sverige Kristina Persson 
Åland Folke Sjölund (næstfor-
mand) 
FNUF Petter Mahrs 

Præsidiet har haft 2 møder i løbet af året: 
I Stockholm den 30. marts og i Køben-
havn den 31. oktober.  

Arbejdsudvalget har bestået af Arne Niel-
sen, Anders Rusk og Folke Sjölund.

Direktørkollegiet har bestået af direktø-
rerne/generalsekretærerne i de nationale 
Norden-foreninger og en repræsentant 
for FNUF. Direktørkollegiet ledes af FNF’s 
generalsekretær og fungerer som sags-
forberedelsesorgan for Præsidiet. Kolle-
giet har haft følgende sammensætning i 
2011:

FNF Kristín Ólafsdóttir
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Larserik Häggman/Henrik 
Wilen
Island Ásdís Eva Hannesdóttir
Færøerne Ingi Samuelsen
Norge Espen Stedje
Sverige Britta Nygård/Bo Anders-
son
Åland Anna-Lena Sjöberg
 /Jan-Erik Berglund
 
FNUF Kari Salo

Direktørkollegiet har haft 5 møder i løbet 
af året: Helsingfors 26. januar, Stockholm 
31. marts, Malmø 16. juni, Oslo 21. sep-
tember og København 1. november. 

Sekretariatet for Foreningerne Nordens 
Forbund har været ledet af generalsekre-
tær Kristín Ólafsdóttir.

Forbundets virksomhed finansieres af 
midler, som de nationale Norden-forenin-
ger indbetaler fordelt efter samme forde-
lingsnøgle, som er fastsat for de nordiske 
landes bidrag til Nordisk Ministerråds 
budget. Derudover får Forbundet et virk-
somhedsbidrag fra Nordisk Ministerråd 
og projektmidler til finansiering af pro-
jekter, Ministerrådet ønsker gennem-
ført, eller som Norden-foreningerne og 
Forbundet har foreslået. Ministerrådets 
støtte bygger som udgangspunkt på en 
aftale, som Nordisk Ministerråds sekreta-
riat og Forbundet indgik i 1993. Forenin-



gerne Nordens Forbund modtog i alt SEK 
3.693.400,- i virksomhedsstøtte fra Nor-
disk Ministerråd i 2011, hvoraf 1.647.256 
var til FNF og 2.046.144 til informations-
kontoren.  Til finansiering af 3 projekter 
modtog Forbundet fra Ministerrådet i alt 
3.950.810 SEK.

FNF har siden den 1. oktober 2003 haft 
sit sekretariat i Malmø under ledelse af 
FNFs generalsekretær og med Helena 
Johansson som administrativ medar-
bejder. Generalsekretær 2003- 2007 var 
Karen Bue som sluttede sit job den 28. 
februar da hun gik over til et andet job. Ny 
generalsekretær Kristín Ólafsdóttir, som 
kom fra et job som senior rådgiver på 
Nordisk Råd, startede sin tjeneste den 1. 
maj 2007. Projektchef for Nordjobb siden 
2007 er Fredrik Jakobsen. For Nordjobb 
arbejder også informationsmedarbejder 
Jacob Mellåker. Nordjobbs nordiske se-
kretariat holder styr på projektet og ko-
ordinere de nationale indsatser. Projekt-
leder for Biblioteksveckan  og ”Rap it up” 
var Carl Liungman og Thomas Henriksen 
var projektkoordinator for  ”Norden i Sko-
len”.

Föreningarna Nordens Förbund har under 
2011 följt det nordiska samarbetet och 
strävat efter att prägla debatten och utve-
cklingen av det nordiska samarbetet via 
löpande dialog med Nordiska Minister-
rådet och Nordiskt Råd. Temana Nordisk 
förbundsstat samt språkproblematiken 
har varit bland FNFs prioriterade områ-
den under året. Nordiskt skolsamarbete 
är fortsatt ett av kärnområdena i Norden-
föreningarnas verksamhet. Föreningarna 
Norden har arbetat med matchning av 
vänskapsklasser och skolutväxlingar se-
dan föreningarnas upprättande 1919. 
Föreningarnas skolsansvariga arbetar 
kontinuerligt på att utveckla goda arbets-
redskap för skolorna till att använda för 
arbetet med Norden och nordiska språk 
som tema. Projekt- och programverk-
samheten har under 2011 varit präglat av 
vidare arbete och utveckling av redan ig-

ångsatta projekt. Det gäller Nordjobb och 
det nordiska högläsningsprojektet Nor-
disk Biblioteksvecka (också kallat Kura 
skymning och Kura gryning) og Norden i 
Skolan. Intresset för att delta i Nordjobb 
var fortsatt stort under 2011 även om man 
märkte en liten minskning jämfört med 
året innan. Trots stora insatser lyckades 
man dessvärre inte nå måltalet vilket var 
ett trendbrott då man innan 2011 nått 
måltalet tre år i rad. De utvärderingar, som 
har kommit från både nordjobbare och 
arbetsgivare visar att den absolut största 
delen arbetsgivare och nordjobbare har 
varit mycket nöjda med programmet. Se-
kretariatet har fortsatt tidigare satsningar 
på sin vänortskedja och arbetet med per-
soner med funktionsnedsättningar. Man 
arbetade också en hel del med verksam-
hetsutveckling och speciellt då med ett 
projekt, Jobbresan, som riktar in sig på 
att minska ungdomsarbetslösheten.

Norden i Skolan är ett nytt projekt i FNFs 
regi. Projektet Norden i Skolan skall, med 
en ny tillgänglighet till grannspråksunder-
visning stärka nordiska ungas kompetens 
att kommunicera med varandra på dan-
ska, norska och svenska. Projektet ska-
par en digital plattform, som ger lärare 
och andra språkintresserade en lång rad 
unika redskap som tillför arbetet med 
språkförståelsen helt nya möjligheter. 
Nordeniskolen.org övervinner fysiska och 
mentala gränser i Norden, genom bl.a. 
ett spännande nätbaserat samarbete i 
små tvärnationella grupper som skall få 
Nordens unga att tala med varandra. Pro-
jektet integrerar och samlar existerande 
nätbaserat material, så att grannspråks-
undervisningen kan tillföras ett så attrak-
tivt och funktionellt redskap som möjligt. 
Projektet har nyligen vunnit Nordiska Mi-
nisterrådets (Språkkampanjen) pris för 
utveckling av ett koncept, som kan bi-
dra till att stärka grannspråksförståelsen 
i framtiden.

Nordisk Biblioteksvecka genomfördes 
med temat ”Humor i Norden”. Uppskatt-



ningsvis deltog sammanlagt tiotusentals 
människor i olika läsarrangemang, utstäl-
lningar och seminarier i alla de åtta län-
derna och Baltikum.

På presidiets möte i Stockholm den 30 
mars var mötets teman bl.a. Gunnar Wet-
terbergs tankar om en Nordisk förbunds-
stat.

På presidiets möte den 31 oktober i Kö-
penhamn, under Nordiska rådets ses-
sion, var mötets tema bl.a. gränshinder i 
Norden. På mötet deltog en representant 
från Gränsehinderforum samt direktören 
för Dansk erhverv Jens Klarskov.

Generalsekreteraren och FNFs ordföran-
de 2011, Arne Nielsen, har som FNFs re-
presentanter deltagit på diverse möten 
och konferenser i Norden.

FNF har, under året, haft ansvaret för ad-
ministrationen av de 8 regionala informa-
tionskontoren.

FNF har, under året, haft ekonomifunktio-
nen för Nordiskt sommaruniversitet (NSU) 
med ett kontrakt på att NSU:s juridiska 
säte och ekonomiansvaret blev placerat 
på FNF. Detta blev underskrivet och träd-
de i kraft den 1 januari 2008.

FNUF:s sekretariat koordinerar verksam-
heten i Helsingfors under ledning av Po-
hjola-Nordens

Ungdomsförbunds generalsekreterare. 
Föreningarna Nordens Ungdom (FNU) 
har vidareutvecklat sitt arbete och erbju-
der attraktiva nordiska aktiviteter, som 
samlar nordisk ungdom. Några av dessa 

nordiska arrangemang, som blev arran-
gerade under 2011 var Saunaexpres-
sen i Åbo i Finland, Cafe Norden i Island 
med Humor/nordisk humor som tema 
och höstmöte i Åbo. FNUF hade även en 
viktig roll vid Ungdomens Nordiska råds 
möte i Köpenhamn.

KONTAKT MED ANDRE ORGANISATIO-
NER

Samarbejdende medlemmer
AOF Danmark, Danmarks Biblioteksfor-
ening, Danmarks Lærerforening, Dansk 
Forfatterforening, Dansk Jernbanefor-
bund, Dansk Kvindesamfund,  Dansk 
Ungdoms Fællesråd, Den Danske Præ-
steforening, DKIN Den danske komité 
for internationalt H.F.S., DSH De Samvir-
kende Hjemstavns-foreninger, Finansrå-
det, Danske Pengeinstitutters Forening, 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, 
Folkeligt Oplysningsforbund (FOF), Fol-
keuniversitetet i Danmark, Forsikring & 
Pension, HORESTA, Håndværksrådet, 
Kommunernes Landsforening, Landbrug 
& Fødevarer, Landsforbundet af Voksen- 
og Ungdomsundervisere, Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKE, Landsorganisationen 
Dan-marks Teaterforeninger, Landsorga-
nisationen i Danmark LO, Liberalt Oplys-
ningsforbund, NETOP - netværk for op-
lysning, Selskabet til fremme af Levende 
kultur i Skolen, Finansforbundet og To-
baksindustrien.

Støttende medlemmer
ALKA Forsikring A/S, Carlsberg Danmark 
A/S, Forstædernes Bank, Danske Bank, 
Öresundskomiteen, Copydan, Kulturelle 
Samråd i Danmark og Rambøll Danmark. 



LANDSKONTORET 2011

Peter Jon Larsen  Generalsekretær
Maj-Britt Skovbro Hansen  Bogholder
Klaus Elmo Petersen  Udvekslings- og skolekonsulent
Suzanne Leitão Willis  Medlemsadministrator
Preben Sørensen  Journalist, Norden Nu
Kate Thomsen Reception
Jakob Tråsdahl Eriksen Hallo Norden
Mette Holbech Hallo Norden
Kenn Clarke DTP/Grafisk Design

ORGANISATIONEN I PERSONER OG TAL

FORRETNINGSUDVALG 2011

Arne Nielsen
Susanne Prip Madsen
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber
Bente Dahl 
Svend Tychsen 

LANDSSTYRELSEN 2011

Arne Nielsen 

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 
Birte Fangel 
Axel Schade
Andreas Stampe
Hanne Ekstrand
Martti Issakainen
Lizzie Moe
Svend Tychsen



FORMÆND 2011

Lokalafdeling Fornavn Efternavn
Allerød Knud Loft Rasmussen
Assens/Glamsbjerg Karen Valeur
Ballerup Jørn Larsen
Bornholm Carsten Rolsted Jensen
Brande   Nancy Nielse 
Brønderslev Axel Schade
Dragsholm Palle Maarbjerg
Ebeltoft Leif Glavind
Egedal Henning Sørensen
Esbjerg Vakant 
Farsø Evald Saarup
Faxe Else Byskou Jørgensen
Fredensborg / Humlebæk   Lisa Juhler
Fredericia Guri Jørgensen
Frederiksberg Frants Hagen Hagensen
Frederikshavn Karin Arveschoug Jensen
Frederikssund / Hornsherred Grethe Olsen
Frøs Herred / Haderslev Ann Møller Gram
Furesø Georg Møller
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
Hvidovre Flemming Thøgersen
Høje Taastrup Jens K. L. Jørgensen
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
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 Ellen Lind Hansen
Nordfyn  Svend-Erik Errebo-Hansen
Nyborg Dorit Myltoft
Nykøbing Falster Bent Jensen
Nysted Leo Thorsen
Næstved Eva Nordgaard
Nørre Rangstrup Herred Peter M. Bramsen 
Odder/Hørning Aage Augustinus
Odense Svend Tychsen
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 Grethe Svendsen
Skagen Villy K. Hansen
Skive Randi Gori Johansen
Skjern, Tarm og Videbæk Søren Nørgård
Skærbæk Tage Sørensen
Slagelse Steen Ludvigsen
Sorø Helge T. Torm
Stevns Preben Hansen
Struer Birgit Østergaard
Svendborg Kathrine Stensgaard
Sydslesvig   Marianne Gerckens
Sæby Svend A. Hansen
Sønderborg / Gråsten Jens  Peter Thestrup
Thisted Else Lund  
Tølløse / Holbæk / Jernløse Birgitte Steen
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
Aabenraa Birte Fangel
Aalborg & Omegn Erling Pilgaard
Ålestrup   Kirsten Bollerup
Århus Torkil Würtz
Aars Vakant 
Årslev Niels Kronvald
Årup / Vissenbjerg Peter Jensen



MEDLEMSTAL PR. 31. DECEMBER 2011

    Frem /
Lokalafdeling 31. dec 2011 31. dec 2010 tilbagegang i %

0600 FREDERIKSBERG 168 175 -7 -4,0
1109 KØBENHAVN 320 335 -15 -4,5

KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 488 510 -22 -4,3

0201 BALLERUP 53 55 -2 -3,6
0700 GENTOFTE 95 103 -8 -7,8
0711 GLADSAXE/HERLEV 76 83 -7 -8,4
0703 GLOSTRUP & OMEGN 55 61 -6 -9,8
0818 HVALSØ lagt sammen med Roskilde 0 38 -38 -100,0
0800 HVIDOVRE 50 52 -2 -3,8
2006 HØJE TAASTRUP 27 28 -1 -3,6
1108 KØGE 101 114 -13 -11,4
1200 LYNGBY/TAARBÆK 286 286 0 0,0
1805 ROSKILDE 159 119 40 33,6
1808 RØDOVRE 21 21 0 0,0
1103 TÅRNBY/DRAGØR 53 48 5 10,4

KØBENHAVNS OMEGNSKREDS i alt 976 1008 -32 -3,2

0100 ALLERØD 246 246 0 0,0
2802 EGEDAL 97 92 5 5,4
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 150 143 7 4,9
0607 FREDERIKSSUND 72 75 -3 -4,0
0610 FURESØ 37 46 -9 -19,6
0806 GRIBSKOV 61 61 0 0,0
0608 HALSNÆS 128 116 12 10,3
0807 HELSINGØR 108 109 -1 -0,9
0810 HILLERØD 255 276 -21 -7,6
0202 RUDERSDAL 208 221 -13 -5,9
 
NORDSJÆLLANDS KREDS i alt 1362 1385 -23 -1,7

2201 DRAGSHOLM 101 88 13 14,8
1101 KALUNDBORG 81 82 -1 -1,2
1107 KORSØR 133 138 -5 -3,6
1407 NYK./RØRV.lagt sammen med Dragsholm 0 15 -15 -100,0
1804 RINGSTED 240 242 -2 -0,8
1910 SLAGELSE 127 120 7 5,8
1911 SORØ 122 125 -3 -2,4
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 88 91 -3 -3,3

VESTSJÆLLANDS KREDS i alt 892 901 -9 -1,0

1810 FAXE 40 46 -6 -13,0
0614 FLADSÅ lagt sammen med Næstved 0 30 -30 -100,0
0814 HOLMEGAARD 2 2 0 0,0
1306 MØN/BOGØ 163 167 -4 -2,4
1401 NAKSKOV 65 70 -5 -7,1



1405 NYKØBING F 158 153 5 3,3
1408 NYSTED 72 71 1 1,4
1409 NÆSTVED 86 64 22 34,4
1601 PRÆSTØ 51 53 -2 -3,8
1807 RØDBY/HOLEBY/MARIBO 58 65 -7 -10,8
1901 SAKSKØBING 23 26 -3 -11,5
1912 STEVNS 110 117 -7 -6,0
2206 VORDINGBORG/LANGEBÆK 86 99 -13 -13,1

STORSTRØMS KREDS i alt 914 963 -49 -5,1

1809 BORNHOLM 181 193 -12 -6,2

BORNHOLMS KREDS i alt 181 193 -12 -6,2

0103 ASSENS/GLAMSBJERG 120 124 -4 -3,2
0611 FÅBORG 98 108 -10 -9,3
1104 KERTEMINDE 182 200 -18 -9,0
1201 LANGELAND 40 39 1 2,6
1214 LANGESKOV 355 353 2 0,6
1304 MIDDELFART 13 14 -1 -7,1
1305 MIDTFYN 54 59 -5 -8,5
0204 NORDFYN 159 183 -24 -13,1
1404 NYBORG 42 51 -9 -17,6
1502 ODENSE 110 116 -6 -5,2
1916 SVENDBORG 84 87 -3 -3,4
2701 ÆRØ 93 95 -2 -2,1
2908 ÅRSLEV 81 84 -3 -3,6
2907 ÅRUP/VISSENBJERG 67 85 -18 -21,2

FYNS KREDS i alt 1498 1598 -100 -6,3

0609 FRØS HERRED/HADERSLEV 199 205 -6 -2,9
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 86 88 -2 -2,3
1909 SKÆRBÆK 94 102 -8 -7,8
1922 SYDSLESVIG 356 362 -6 -1,7
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 189 189 0 0,0
2004 TØNDER 133 142 -9 -6,3
2901 AABENRAA 199 206 -7 -3,4

SØNDERJYLLANDS KREDS i alt 1256 1294 -38 -2,9

0502 ESBJERG 33 43 -10 -23,3
1301 MALT HERRED 125 130 -5 -3,8
2202 VARDE 70 75 -5 -6,7

RIBE KREDS i alt 228 248 -20 -8,1

0605 FREDERICIA 84 81 3 3,7
0816 HORSENS 128 115 13 11,3
1106 KOLDING 69 72 -3 -4,2
2005 TØRRING 12 14 -2 -14,3
2203 VEJLE 71 75 -4 -5,3



VEJLE KREDS i alt 364 357 7 2,0

0207 BRANDE 120 129 -9 -7,0
0809 HERNING 212 217 -5 -2,3
0815 HOLSTEBRO 138 152 -14 -9,2
1001 IKAST 56 56 0 0,0
1203 LEMVIG 53 59 -6 -10,2
1803 RINGKØBING 68 75 -7 -9,3
1908 SKJERN/TARM/VIDEBÆK 80 82 -2 -2,4
1913 STRUER 171 171 0 0,0

MIDT-VEST KREDS i alt 898 941 -43 -4,6

0501 EBELTOFT 133 137 -4 -2,9
0802 HADSTEN/HINNERUP 57 60 -3 -5,0
0804 HAMMEL 27 32 -5 -15,6
1102 KALØVIG 116 119 -3 -2,5
1501 ODDER/HØRNING 277 290 -13 -4,5
1801 RANDERS/LANGÅ 79 83 -4 -4,8
1902 SAMSØ 57 60 -3 -5,0
1903 SILKEBORG 170 175 -5 -2,9
2905 ÅRHUS 248 265 -17 -6,4

ÅRHUS KREDS i alt 1164 1221 -57 -4,7

1112 KARUP 208 197 11 5,6
1105 KJELLERUPEGNEN 80 86 -6 -7,0
1307 MORSØ 12 16 -4 -25,0
1907 SKIVE 85 83 2 2,4
2002 THISTED 123 129 -6 -4,7
2204 VIBORG 233 227 6 2,6

MIDT-NORD KREDS i alt 741 738 3 0,4

0209 BRØNDERSLEV 77 67 10 14,9
0613 FARSØ 58 54 4 7,4
0606 FREDERIKSHAVN 155 157 -2 -1,3
0803 HADSUND 34 35 -1 -2,9
0812 HJØRRING 102 102 0 0,0
0813 HOBRO & OMEGN 61 63 -2 -3,2
2801 JAMMERBUGT 112 116 -4 -3,4
1204 LØGSTØR 32 30 2 6,7
1904 SKAGEN 32 31 1 3,2
1920 SÆBY 35 35 0 0,0
2903 AALBORG 373 324 49 15,1
2911 AALESTRUP 50 50 0 0,0
2906 ÅRS 20 18 2 11,1

NORDJYLLANDS KREDS i alt 1141 1082 59 5,5



MEDLEMMER I ALT: 12103 12439 -336 -2,7
Ovennævnte er en oversigt over antal medlemmer -  dvs. parmedlemskaber er opgjort som 2 
medlemmer.

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET

MEDLEMMER I UDLANDET MM.  127 137 -10 -7,3
(afd. 2304,2305,2306,2603,2604,2605,2607)

STØTTEMEDLEMMER MM 125 120 5 4,2
 (afd: 2303,2401,2402,2602)

SAMLET ANTAL PERSONLIG MEDLEMMER  12355 12696 -341 -2,7

Skole- og biblioteksmedlemmer

Erhvervsskoler 3 5 -2 -40,0
Efter/ungdomsskoler 25 27 -2 -7,4
Gymnasier 35 37 -2 -5,4
Seminarier 5 5 0 0,0
Højskoler 11 12 -1 -8,3
Folkeskoler 245 279 -34 -12,2
Musikskoler 5 5 0 0,0
Andre skoler 6 7 -1 -14,3

Skolemedlemmer i alt 335 377 -42 -11,1

Biblioteker i alt 40 43 -3 -7,0

Antal medlemmer i alt i Foreningen NORDEN: 12730 13116 -386 -2,9

Vidste du, at Foreningen NORDEN

arbejder for øget samarbejde på kryds •	
og tværs af de nordiske landegræn-
ser 

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

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

sender unge på udveksling via projekt •	
Nordjobb

driver rådgivnings- og informations-•	
telefontjenesten Hallo Norden
samarbejder med bl. a. Nordisk Mini-•	
sterråd om en række projekter
blev grundlagt i 1919•	
har 120 lokalafdelinger over hele Dan-•	
mark
har 12.000 personlige medlemmer•	
har ca. 400 skole- og biblioteksmed-•	
lemmer
har mere end 100 organisationer, for-•	
eninger og institutioner som støttende 
og samarbejdende medlemmer
er repræsenteret i en række bilaterale •	
nordiske fonde



udgiver magasinet NORDEN Nu, som •	
tilsendes alle medlemmer fire gange 
årligt
har søsterforeninger i alle de nordiske •	
lande
har en tilknyttet Foreningen NORDENs •	
Ungdom (FNU)

De nationale foreninger med i alt ca. 
60.000 medlemmer har et samarbejdsor-
gan (Foreningerne Nordens Forbund) til 
støtte for vores fælles interesser i styrkel-
sen af det folkelige nordiske samarbejde. 
Forbundet har medansvar for et antal re-
gionale informationskontorer rundt om i 

Norden, for Orkester Norden og samar-
bejder med nye Foreningen Norden-af-
delinger 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 ar-
rangementer – lokalt, på landsplan og 
fællesnordisk.


