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Foreningen NORDEN har i 2013 mar-
keret sig mere end længe på en lang 
række politiske områder. I et oplæg til 
Ministeren for nordisk Samarbejde har 
vi meddelt vores ønsker til det danske 
formandskabsprogram for det nordiske 
samarbejde, når Danmark overtager for-
mandskabet i 2015. Her definerer vi ho-
vedpunkterne i foreningens satsnings-
områder, nemlig ønsket om at udrede 
det unikke ved den nordiske samfunds-
model og det værdifællesskab landene er 
fælles om, fortsat fokus på fjernelsen af 
grænsehindringerne i Norden, herunder 
forstærket informationsformidling og ser-
vicering via Hallo Nordens virksomhed, et 
styrket tv-samarbejde, gerne gennem en 
opprioritering af Nordvision-samarbejdet, 
styrket sprogsamarbejde i alle led, styr-
ket retsligt samarbejde, herunder harmo-
nisering af retstilstanden og styrket sam-
arbejde inden for udenrigs-, forsvars- og 
sikkerhedspolitik.

For at leve op til den stigende politiske 
bevågenhed, erhvervslivets klare priori-
tering af en kvalitativ og kvantitativ ud-
videlse af det nordiske samarbejde og 

befolkningernes unikke opbakning til 
samarbejdet, som samlet lægger et pres 
på, at det officielle nordiske samarbejde 
kan fremvise konkrete resultater, har vi 
også set på hvorvidt systemet er gearet 
til at imødekomme de højere forventnin-
ger til resultater. 

Foreningen NORDEN har også over for 
Folketingets formand gjort opmærksom 
på, at vi ønsker, at man for alvor tager fat 
på en reformproces, med det formål at 
tilpasse strukturen til indholdet og frem-
tidens udfordringer og vi ønsker at dis-
kutere, hvordan strukturen i højere grad 
tilpasses indholdet i det nordiske sam-
arbejde med henblik på at gøre samar-
bejdet mere dynamisk og politisk hand-
lekraftigt. 

Civilsamfundets inddragelse er yderst 
vigtig i de politiske processer, der sæt-
tes i gang i det nordiske samarbejde. Det 
gælder både i arbejdet i Nordisk Råd og 
Nordisk Ministerråd. Flere tiltag og vedta-
gelser er tidligere truffet uden nævnevær-
dig virkning. Derfor er det vigtigt denne 
gang at erstatte hensigtserklæringerne 

Forord

Det Unikke Norden
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med konkret inddragelse, som også af-
spejles i en eventuel ny Helsingforsaftale. 
Dette kan ske ved at give de folkelige or-
ganisationer en konstitutionel høringsret i 
spørgsmål, der ligger inden for de enkelte 
organisationers virkefelt. Miljøspørgsmål 
til høring hos miljøorganisationer, sociale 
spørgsmål hos sociale organisationer mv. 
Når det drejer sig om mere overordnede 
nordiske spørgsmål er det vigtigt at ind-
drage Foreningerne NORDEN som hø-
ringspartner.   

Vi ønsker også, at Nordisk Råd holder 
folkemøder om nordiske sager med del-
tagelse af nordiske politikere, debattører, 
organisationer på skift sammen med de 
nationale folkemøder eller selvstændigt fx 
hvert andet eller tredje år, samt at Nordisk 
Råds delegationer holder folkehøringer 
om politiske forslag som fx regionerne i 
Danmark jævnligt gør.

Foreningen NORDEN har i 2013 fulgt op 
med positive tilkendegivelser på Dansk 
Industris oplæg New Nordic Approach. 
Foreningen har i mange år arbejdet for 
et tættere samarbejde mellem virksom-

heder i Norden. På vores initiativ blev 
afskaffelse af grænsehindringer sat på 
den nordiske dagsorden netop med det 
formål, at lette rammebetingelserne for et 
udvidet samarbejde. I første omgang har 
vi koncentreret os om at lette befolknin-
gens muligheder for mobilitet i Norden, 
men vi ser meget gerne, at det samme 
kommer til at gælde for virksomhederne. 
Vi ønsker overordnet, at de begrænsnin-
ger, der fortsat er i EU’s indre marked, 
ikke også skal være begrænsninger i Nor-
den. Vi vil gerne nå længere!

Når det drejer sig om arbejdskraftsmobi-
litet indgår ingen vel mere naturligt på det 
danske arbejdsmarked end netop perso-
ner fra de øvrige nordiske lande, hvor vi 
har de samme kompetencer, de samme 
værdier og de samme forhold på arbejds-
markedet. Nu er der et godt og velfun-
gerende samarbejde på arbejdsmarkeds-
området i Norden, men der er fortsat 
grænsehindringer på en lang række om-
råder, som besværliggør et fleksibelt nor-
disk arbejdsmarked. Man kan roligt sige, 
at det er i Danmarks interesse at få fjernet 
de grænsehindringer,der fortsat eksiste-
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rer. Foreningen NORDEN varetager på 
vegne af Nordisk Ministerråd informati-
onstjenesten Hallo Norden, der har til op-
gave er at forenkle privatpersoners mu-
ligheder for at bevæge sig frit i Norden. 
Dette gør vi ved at informere nordiske 
borgere om de gældende regler i forbin-
delse med flytning, pendling, studier og 
andet. Vi formidler offentlig information 
fra myndighederne i de nordiske lande til 
borgere i hele Norden. Udgangspunktet 
for Hallo Nordens arbejde er det fælles-
nordiske arbejdsmarked og andre fælles-
nordiske aftaler om eksempelvis studier 
og social sikring som de nordiske lande 
har indgået. 

Foreningen NORDEN glæder sig over, 
at der finder flere og flere sikkerheds- og 
forsvarspolitiske drøftelser sted med de 
øvrige nordiske lande. Især et forstærket 
nordisk samarbejde inden for det civile 
beredskab har vores store interesse.

Vi har derfor skrevet et brev til Forsvars-
ministeren, hvor vi har noteret, at der i 
flere omgange på det seneste har været 
drøftelser om det danske miljøberedskab, 
som han også selv har påpeget kunne 
trænge til en forbedring. Vi er i Forenin-
gen NORDEN meget optaget af, at vi 
gennem nordiske løsninger kan skabe 
mere kvalitet for færre penge, og ser på 
mange områder store muligheder ved at 
udnytte det nordiske samarbejde.

Foreningen har også fulgt drøftelserne 
angående miljøberedskabet, og mange i 
vores forening har efterlyst en nordisk løs-
ning på beredskabssituationen. Vi er om-
kranset af de samme problemer, og vi har 
fælles vandgrænser. Det sikkerhedspoli-
tiske element i opsplitningen i nationale 
enheder er næppe til stede i dag. Også 
den forskningsmæssige del kunne få et 
stort løft gennem et fællesnordisk bered-
skab, der bl.a. kunne yderligere forstærke 

Øresundsregionens naturfaglige uddan-
nelser, der i forvejen samlet set hører til et 
af de stærkeste områder i verden.  Vi har 
derfor spurgt, om den nordiske model har 
været undersøgt – eller om ministeren på 
denne foranledning vil undersøge mulig-
hederne.  

Foreningen NORDEN har med interesse 
fulgt udmeldingerne om forholdet til dan-
ske repræsentationer i udlandet. Vi har 
over for Udenrigsministeren understreget, 
at vi er glade for de initiativer, der allerede 
er taget for at styrke det nordiske islæt 
i forbindelse med repræsentationerne.  
Foreningen har ofte foreslået, at Uden-
rigsministerierne i Norden arbejdede tæt-
tere sammen om de udenlandske repræ-
sentationer og ambassader. Det glæder 
os, at der nu er enighed om markant at 
forstærke det nordiske samarbejde om 
de udenlandske repræsentationer. Og så 
kan det sikre, at vi er repræsenteret i om-
råder af verden, hvor de nordiske lande 
selv hver for sig er for små til at have en 
repræsentation.

Vi har understreget, at det ikke er et 
must, at alle nordiske lande i hvert enkelt 
tilfælde indgår i fælles repræsentation. 
Det må selvfølgelig ske pragmatisk, som 
det senest skete, da den dansk-norske 
repræsentation 4. november 2013 blev 
etableret i Myanmar. Vi hæfter os ved den 
mangeårige tradition for udenrigspolitisk 
samarbejde mellem de nordiske lande, 
og det fælles syn landene har på en lang 
række udenrigspolitiske emner, som gør 
et samarbejde i forbindelse med repræ-
sentationer endnu mere naturligt.      

Foreningen NORDEN har, som I vil se i 
beretningen, været involveret i aktiviteter 
omring hændelserne i 1814, som jo i høj 
grad har været et fortrængt kapitel i Dan-
markshistorien. Vi dyrker jo ikke neder-
lag!  Så smertefuld var tabet af Norge, at 
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Frederik den 6. forbød al omtale af tabet 
af Norge. Og i mange år har den del af 
vores historie været en meget begrænset 
del af historieskrivningen. Også selv om 
skilsmissen har haft store konsekvenser 
for vores nationale selvforståelse. Det var 
måske mere 1814 end 1864, der lagde 
grunden til overgangen fra storrige til 
småstat. 

Vi har vænnet os til at leve i små selv-
stændige nationalstater, især 1814, efter 
at unionen mellem Norge og Sverige blev 
opløst i 1905, Finland blev selvstændigt 
i 1917 og Island stort set selvstændigt i 
1918 – og som forudsat i 1918 blev selv-
stændig stat i 1944 - og Åland, Grønland 
og Færøerne også har fået selvstyre. Og 
det er vel heller ikke så ringe endda. Alle 
disse mange hændelser skete på fredelig 
vis – hvilket vi kan prise os lykkelige over 
i dag. Det har betydet, at vi i dag ikke er 
fjender, men venner, ja nærmest en fami-
lie.  

På trods af at vi i dag er 5 selvstændige 
lande og 3 selvstyrende områder, har vi 
et forbilledligt samarbejde. Faktisk findes 
der næppe noget andet sted på kloden, 
hvor 5 selvstændige lande har så me-
get fælles gods at bygge deres nutid og 
fremtid på. Vi har påvirket hinanden med 
samfundsudviklinger, der gør, at vi er 
det mest homogene internationale sam-
arbejde, man kan forestille sig. Samme 
opbygning af folkestyre med bred folke-
lig deltagelse, pluralisme, åbenhed uden 
korruption, i høj grad samme syn på vel-
færdsstatens indretning og udfordringer, 
samme tilgang til undervisning og uddan-
nelse, arbejdsmarkedspolitik og meget 
andet – jo vi kan sagtens selv finde for-
skellene, men folk uden for Norden kan 
ikke kende forskel på os. Det allerbed-
ste er, at de grundlæggende systemer, vi 
bygger på, ser andre på med beundring. 
Det er lykkedes at opbygge en velfærds-

stat uden at det er gået ud over vores 
muligheder for at være fremgangsrige 
økonomier. Nuvel, i den hjemlige debat 
kan jeres socialdemokratiske borgmester 
og jeg sikkert sagtens finde sager, vi kan 
være uenige om, men vi må vel også er-
kende, at i den store sammenhæng er vi 
enige om kerneværdierne. Og de kerne-
værdier deler vi i Norden. Landene deler 
dette værdifælleskab, og endnu vigtigere 
– befolkningerne deler værdifælleskabet. 
Det giver en folkelig legitimitet, der er 
unik. Vores udsyn til verden starter med 
Norden – helt naturligt!

Det der i begyndelse af 1800-tallet kunne 
have fået alvorlige konsekvenser for sam-
arbejdet i Norden har vist sig at være en 
styrke. Vi kom til nogle erkendelser i for-
løbet mellem 1814 og 1944, der har givet 
grobund for givtigt samarbejde mellem 
stater og folk. Et i høj grad ligeberettiget 
samarbejde uden herrer og tjenere. Uden 
storstater og småstater. Uden nogen bli-
ver trynet og andre hoverer. Det kan godt 
være, det var smertefuldt i samtiden, men 
ud af smerten er vokset en homogenitet 
og et samarbejde, som er uden sidestyk-
ke.

På den måde har landsforeningen forsøgt 
at lægge kimen til en mere vital politisk 
debat. Vi har i højere grad været optaget 
af, at det nordiske blev sat på dagsorde-
nen, at det kom en debat om samarbej-
det. Det værste ved det nordiske samar-
bejde er jo, men Anker Jørgensens ord, 
at ingen er imod et. Det gør sagen svær 
at forklare og forsvare. Derfor må vi, som 
folkelig forening somme tider turde vove 
pelsen, og give sagen ”kant”, for at få 
medieplads. Og vi må også erkende, at 
medieplads er vigtigt, hvis vi overhovedet 
skal sikre, at vi også er i folks bevidst-
hed – ud over de i forvejen frelste, som er 
medlemmer i forvejen!



2013 har i hvert sat gang i mange tanker 
om Det nye Norden med udgangspunkt 
i Det unikke Norden, som vi kender. Vi 
skal ikke frygte fremtiden, så længe vi 
kæmper for de værdier, vi føler os trygge 
i. Derfor spænder foreningen fra 1814 til 
globaliseringens tidsalder. Det giver ho-
mogenitet og styrke. Vi lever med histo-
rien for fremtiden.
Peter Jon Larsen
Generalsekretær
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Strategi

Med baggrund i foreningens formålspa-
ragraf, som lyder

Foreningen NORDEN, dansk forening for 
nordisk samarbejde, har til formål på alle 
områder at styrke og udvikle de nordiske 
folks samarbejde indadtil og udadtil

ønsker foreningen af styrke den idepoli-
tiske profil på nordisk, nationalt og lokalt 
plan.

Det nordiske samarbejde er mere i fokus i 
disse år, hvor flere og flere anerkender, at 
det nordiske samarbejde 

o  er et vigtigt instrument for dansk vær-
dipolitik i forbindelse med globalise-
ringen 

o  kan forstærke de enkelte landes kon-
kurrenceevne på de internationale 
markeder

o  kan sikre lavere omkostningerne i vo-
res offentlige produktion uden at det 
går ud over kvaliteten for eksempel 
på sikkerheds- og forsvarsområdet. 

Foreningen NORDEN ønsker at påvirke 
de formelle samarbejdsfora til at udvikle 
mere regionalt nordisk samarbejde i takt 
med erkendelsen af at et fælles Norden 
har langt større muligheder i en globali-
seret verden, hvor nationalstaternes rolle 
forandres og regionernes rolle forstær-
kes. 

Foreningen er optaget af de ideer, der på 
det seneste er kommet om en nordisk 
union eller forbundsstat. Udviklingen går 
meget stærkt, og vi ønsker at de nordiske 
lande aktivt påvirker den internationale 
og europæiske udvikling med en nordisk 
vinkel.. 

Forholdene i Arktis er et vigtigt emne for 
Norden, både når det gælder sikkerheds-

LANDSFORENINGENS ORGANISATION

politiske, infrastrukturelle og miljømæs-
sige udfordringer. 

Et er sikkert: det nordiske samarbejde 
byder qua sin unikke folkelige legitimi-
tet, sit enestående værdifællesskab og 
sit historiske engagement i internationalt 
samarbejde og deraf fraværet af protek-
tionistiske foranstaltninger på gode for-
udsætninger for at spille en central rolle i 
en global dagsorden.

Foreningen NORDEN har gennem de se-
nere år drejet organisationen i en retning, 
hvor indhold er vigtigere end formen. Or-
ganisatoriske forandringer skal derfor ske 
på grundlag af en indholdsmæssig nød-
vendighed.

Foreningen NORDEN fastlægger i Strate-
gien sine visioner og mål for foreningens 
fremtidige organisation, medlemsaktivi-
teter og interessevaretagelse.

1. Organisation

Vision
Foreningen NORDEN er organiseret såle-
des, at alle led i organisationen arbejder 
med udvikling af foreningens grundlæg-
gende ide.

Mål
•	 	Foreningen	 NORDEN	 er	 organiseret	

i lokalafdelinger, kredse og landsfor-
ening

•	  Der skal være etableret lokalafdelin-
ger i alle kommuner

•	  Organisationens enkelte led skal have 
tydelige opgaver, og kommunikatio-
nen i organisationen skal være åben 
og direkte

•	  Landsstyrelsen nedsætter udvalg, der 
kan være sagsforberedende på orga-
nisatoriske områder og ad hoc ud-
valg, der kan være sagsforberedende 
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på mere aktuelle politiske områder, 
herunder udviklingen af det nordiske 
samarbejde indadtil og udadtil 

2. Medlemsaktiviteter

Foreningen NORDEN understøtter og 
fremmer alle former for medlemsaktivite-
ter, der har til formål at styrke forståelsen 
for det nordiske arbejde og den nordiske 
ide

Mål

•	 	Foreningen	 NORDEN	 skal	 ud	 over	
hele landet tilbyde et varieret tilbud 
af arrangementer af nordisk relevans 
inden for kultur og samfundsforhold

•	  Skole- og biblioteksmedlemmer skal 
understøttes bedst muligt i deres ar-
bejde med formidling af nordisk natur 
og kultur samt historie, samfundsfor-
hold og fællesskab bl.a. gennem ud-
bygningen af fællesnordiske værktø-
jer

3. Interessevaretagelse

Vision
Foreningen NORDEN skal fremme op-
bakning for den nordiske sag gennem 
debatskabelse, information og konkrete 
projekter 

Mål
•	  Foreningen NORDEN skal anvende 

sin folkelige platform til at fremme ak-
tuelle nordiske samarbejdsopgaver 
over for Nordisk Råd og Nordisk Mi-
nisterråd. Dette arbejde skal foregå i 
samråd med FNF. 

•	  Debatskabelse, information og kon-
krete projekter gennemføres i sam-
arbejde med folkelige og politiske 
organisationer - og i et fællesnordisk 
perspektiv

•	  Landsstyrelsen drøfter politik med det 
dobbelte formål at udvikle det nordi-
ske samarbejde og sikre mediernes 
interesse for samme.    

•	  Den eksterne kommunikation skal 
være debatskabende i sin form og i 
sit indhold. Indholdet skal bygge på 
drøftelser og vedtagelser i Repræ-
sentantskabet og i Landsstyrelsen. 

På baggrund af ovennævnte visioner og 
mål udarbejdes der årlige handleplaner til 
behandling i Landsstyrelsen, som grund-
lag for det konkret.

Foreningen NORDEN
Vedtaget af landsstyrelsen den 14. sep-
tember 2013
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Handling Konkrete aktiviteter Tidshorisont
Foreningens idegrundlag 
drøftes på alle plan i forenin-
gen, så vi i langt højere grad 
skønner på, at det nordiske 
samarbejde er noget unikt - 
set i globaliseringsperspek-
tiv.

1. Foreningen vil forsøge 
at skærpe synligheden i 
medierne omkring nordi-
ske forhold og foreningens 
rolle i den sammenhæng.

2. Til hvert landsstyremøde 
vælges et tema, der kan 
belyse elementer i forenin-
gens idegrundlag.

3. Der bringes artikler i Nor-
den NU, som kan uddybe 
foreningens idegrundlag.

4. Lokalafdelinger opfordres 
til at tage emner op med 
relation til foreningens ide-
grundlag. Opfordringer kan 
med mellemrum bringes 
i Tillidsmandsinfo og ved 
det årlige tilidsmands-
møde. 

Der nedsættes et ad hoc 
udvalg for at analysere på 
mulighederne

Dato for landsstyremøder

Hvert nummer af Norden 
NU bringer mindst en artikel 
med udgangspunkt i forenin-
gens idegrundlag.
Med jævne mellemrum

Der arbejdes fortsat på flere 
planer for at få politisk gehør 
for et større statstilskud til 
Foreningen NORDEN. 

1. Problematikken nævnes 
ved passende lejligheder 
over for politikere. 

I forbindelse finanslovsdrøf-
telser

Der arbejdes fortsat på flere 
niveauer med at få projekt-
virksomheden i gang igen

2. Når der er nye projekter i 
sigte skal forretningsudval-
get beslutte om foreningen 
skal søge om at få admini-
strationen tildelt.

Når mulighederne opstår

Der sættes fokus på Nord-
jobb med henblik på at sikre 
flere udsendelser af danske 
unge i Nordjobb og til fortsat 
at udbygge relevante ar-
bejdspladser til unge fra de 
nordiske lande.

1. Nordjobbkonsulenten 
kontakter relevante lokal-
afdelinger med henblik på 
at samarbejde om at skaffe 
arbejdspladser til Nordjob-
bere udefra.

2. Lokalafdelinger uddeler 
materiale om Nordjobb på 
steder hvor der kommer 
unge mennesker (skoler, 
klubber, uddannelses-insti-
tutioner mv.).

Forår 2014

Forår 2014

Handleplan
Vedtaget af landsstyrelsen den 14. september 2013
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Hjemmesiden opgraderes. 
Landsforeningen sikrer via 
den fællesnordiske skole-
hjemmeside, at der formidles 
nyheder og relevante under-
visningsforløb til skolerne, 
som også via hjemmesiden 
kan etablere kontakt til ven-
skabsklasser i andre nordi-
ske lande.

Løbende opgradering

Landsforeningen sikrer, at 
der formidles information 
og materialer til skoler og 
biblioteker om Morgengry og 
Skumringstid.

1. Landsforeningens ud-
dannelsesudvalg søger 
indflydelse på tidsplanen 
vedrørende fastlæggelse af 
temaer og udvalg af tekster.
2. Når materiale og tekster 
foreligger giver uddan-
nelsesudvalget melding til 
medlemsskoler og biblio-
teksmedlemmer.
3. Udannelsesudvalget sø-
ger at udbrede kendskabet 
til biblioteksugen til skoler 
og biblioteker, der ikke er 
medlemmer.

Materiale skal være klart 
først på året 2014

Tidligt forår 2014

Efter sommerferien 2014

Landsforeningen støtter og 
yder bistand til lokalafde-
linger, der ønsker hjælp i 
forbindelse med ændringer i 
venskabsbysamarbejdet på 
grund af kommunalreformen 
og varetager kontakten til 
Kommunernes Landsfor-
ening på dette område.

1. Sekretariatet fortsætter 
kontakten med KL om ven-
skabsbyarbejdet.
2. Lokalafdelinger i kom-
muner, der har afbrudt det 
officielle venskabsbysamar-
bejde, støttes i at opretholde 
forbindelse til lokalafdelinger 
i tidligere venskabsbyer.
3. Landsstyrelsen nedsætter 
en ad hoc gruppe om ven-
skabsbysamarbejdet.

Løbende

Løbende 

Marts 2014
Der søges etableret regio-
nale møder med Foreningen 
NORDENs landsformand og 
ministeren for nordisk sam-
arbejde.

1. Sekretariatet forbereder 
regionsmøder og laver aftale 
med ministersekretariatet.

Ultimo 2013 / primo 2014

Der søges gennemført en 
nordisk forfatterkaravane.

1. Projektet gennemføres 
i samarbejde med et af-
grænset områdes skoler 
og foreningens lokale eller 
regionale struktur.

Ultimo 2013
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Nordisk kulturuge. 1. Foreningen NORDEN 
samarbejder med Seniorhøj-
skolen Rude Strand om gen-
nemførelsen af en Nordisk 
kulturuge.

Februar 2014

Markering af fredsslutningen 
og afgivelse af Norge i 1814.

1. Sekretariatet arbejder 
sammen med Middelfart 
Kommune og Middelfart 
Museum på at tilrettelægge 
markeringen.
2. Der udarbejdes undervis-
ningsmateriale til skoler om 
begivenheden. Materialet 
bliver tilgængeligt på skole-
hjemmesiden

Tilrettelæggelse 2013, afvik-
ling af arrangementer forår 
2014.

Udarbejdes løbende i løbet 
af 2013.

Ny nordisk Skole. 1. Foreningen markedsfører 
sit skolemedlemskab over 
for nye potentielle skole-
medlemmer.
2. Foreningens uddannelses-
udvalg laver en strategi for 
medlemshvervning.

2013/2014

Medio 2013
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Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet blev afholdt 
Lørdag den 4. maj på Frederiksberg Råd-
hus.

Regnskaber, kontingent og kontingent-
fordeling og budgetter blev vedtaget. 
Landsstyrelsen blev konstitueret (fremgår 
under afsnittet Landsforeningens organi-
sation i personer og tal 

Landsstyrelsesmøder
I 2013 blev der afholdt 4 landsstyrelses-
møder hhv. 16. marts i København, 4. 
maj på Frederiksberg,  14. september i 
København samt 25. november i Odense.

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

Forretningsudvalgsmøder
Forretningsudvalget bestod i 2013 af føl-
gende medlemmer:

Karen Ellemann (fra maj 2013)
Marion Pedersen (fra maj 2013)
Arne Nielsen (indtil maj 2013)
Susanne Prip Madsen (indtil maj 2013) 
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber
Bente Dahl 
Birte Fangel 
 
Der blev holdt 5 ordinære forretningsud-
valgsmøder i 2013, nemlig den 6. februar, 
4. april, 27. juni, 9. oktober samt 16. de-
cember.

Der henvises til referaterne på hjemme-
siden.

Udvalgsstruktur 2013
Foreningen NORDENs udvalg nedsættes 
af  landsstyrelsen (jf. §11, stk. 5). Udval-
gene har ingen selvstændig beslutnings-
kompetence, men har indstillingsret over 
for landsstyrelsen på de områder, lands-
styrelsen har  bedt dem varetage.

Udvalgenes kommissorier ligger på for-
eningens hjemmeside sammen med de 
referater, der udfærdiges efter udvalgs-
møderne (http://foreningen-norden.dk/
tillids_referater.php). Praksis har været, at 
udvalgene kommer med sine indstillinger, 
der gennem publiceringen er til rådighed 
for landsstyrelsen, samt at udvalgsfor-
mændene kort redegør for udvalgenes 
arbejde på landsstyrelsesmøderne – hvis 
ikke landsstyrelsen specifikt vender sig 
mod indstillingerne, vil de derefter blive 
implementeret.

I landsstyrelsens eget kommissorium 
fremgår i afsnit 7, at for de af landsstyrel-
sen nedsatte udvalg vedtager landssty-
relsen kommisorium og løbetid for hvert 
udvalg. Forregningsudvalget vedtager 
selv sin forretningsorden.

Nuværende opgavefordeling
Landsstyrelsens opgave er defineret 
i vedtægterne, hvoraf det fremgår, at 
landsstyrelsen repræsenteret foreningen 
udadtil og træffer fornødne beslutninger 
såvel i hendhold til vedtægter som til be-
slutninger truffet af repræsentantskabet 
of FNF. Landsstyrelsen har ansvaret for 
beslutningernes gennemførelse (jf. § 11, 
stk. 2).

Derudover fremgår det at kommisso-
riet, at dagsordenen for ordinære møder 
skal mindst  indeholde følgende punkter: 
Godkendelse af dagsorden, godkendelse 
af sidste mødereferat, meddelelser, lø-
bende sager, økonomi, FNF og evt.

Forretningsudvalgets opgave er ligele-
des defineret i vedtægterne, hvoraf det 
fremgår, at forretningsudvalget varetager 
assisteret af landskontoret de daglige 
forretninger med ansvar over for lands-
styrelsen. Forretningsudvalget ansæt-
ter og afskediger lederen af foreningens 
landskontor (jf § 12 stk. 2, 3 og4).

Derudover fremgår det af kommissoriet, 
at dagsordenen hver gang skal indehol-
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de punkter som løbende sager, FNF og 
økonomi. Til økonomipunktet vedlæg-
ges kvartalsvise budgetopfølgninger med 
oplysning om foreningens likviditet. For-
retnings udvalget følger foreningens øko-
nomi herunder at projekter gennemføres i 
henhold til de indgåede aftaler.

Fremtidig opgavefordeling blev besluttet 
på landsstyrelses møde den 15. septem-
ber 2012:

Foreningen NORDENs formålsparagraf, 
som må være det overordnede sigte med 
opgaverne i foreningen, siger at Forenin-
gen NORDEN, dansk forening for nordisk 
samarbejde, har til formål på alle områ-
der at styrke og udvikle de nordiske folks 
samarbejde indadtil og udadtil. 

Derudover er det aktuelle og mere kon-
kretiserede bud på opgaverne defineret i 
repræsentantskabets STragegi og lands-
styrelsens Handleplan.

I tidligere drøftelser i det seneste år har 
der været givet udtryk for, at vi burde be-
grænse antallet af udvalg og styrke den 
idepolitiske profil. Det vil alt andet lige 
betyde en centralisering, hvor lands-
styrelsen og forretningsudvalget får de 
opgaver, der ikke bliver uddelegeret til 
udvalgene. Generelt må det betyde, at 
forretningsudvalget får de mere organi-
satoriske opgaver og landsstyrelsen de 
mere politiske opgaver, som nu figurerer 
under udvalgene, og som ikke bliver ført 
over i nye udvalg. 
 
Politik
Foreningens fornemste opgave er på 
formålsparagraffens grundlag at skabe 
politik. Både den langsigtede politik, 
som står i naturlig forlængelse af det hi-
storiske grundlag, og den aktuelle. Den 
langsigtede politik er rimelig veldefineret, 
men omsætningen til aktuel handling har 
været mindre prioriteret. Vi er en idepo-
litisk forening med et politisk, men par-
tipolitisk neutralt, formål. Vi er en folke-

lig forening, der skal definere den ideelle 
fordring for det nordiske samarbejde. En 
forening, der skal være både vagthunden, 
der passer på de resultater, der allerede 
er opnået og pådriveren, der driver sam-
arbejdet fremad. Vi skal tage den ideelle 
fordring alvorlig, så vi ikke bliver en del 
af den dagsaktuelle partipolitiske nordi-
ske debat. Vi skal sætte fyrtårne for sam-
arbejdets fremtidsmulig-heder. Vi skal 
med andre ord kunne gå længere, end 
de valgte politikere, da vi ikke skal tage 
de samme hensyn til det samlede billede, 
men kan koncentrerer os om den nordi-
ske del – uden at vi skal virke naive.

Formålsparagraffen taler om samarbejdet 
indadtil og udadtil. Indadtil drejer sig om 
at nærme sig hinanden – udadtil sikrer, at 
det nordiske ikke står i vejen for de in-
ternationale/globale udfordringer. Med 
andre ord, at det nordiske samarbejde 
ikke bliver snævert skuende og protektio-
nistisk.

Landsstyrelsen har nedsat et IdéPolitisk 
Udvalg, der kigger på foreningens lang-
sigtede politikformuleringer og reagere 
med baggrund i disse på aktuelle nordi-
ske udfordringer.  Udvalget sammensæt-
tes med en person fra forretningsudval-
get, en politiker fra hver side i folketinget 
og et par forskere i hhv. indadtil og udad-
til rettede områder. Udvalget betjenes af 
landskontorets generalsekretær.

Uddannelse
Foreningen modtager et beløb fra Mini-
steriet for Børn og Undervisning og har 
fået i opdrag at iværksætte de forpligtel-
ser Undervisningsministeriet har påtaget 
sig i forbindelse med indgåelsen af de 
nordiske aftaler på undervisningsområ-
det samt de nordiske forpligtelser, der lå 
og fortsat ligger i Folkeskoleloven. Arbej-
det har to primære formål: dels at sikre 
en høj grad af udveksling af skoleklas-
ser mellem Danmark og de andre nordi-
ske lande for derigennem at forbedre de 
danske elevers kendskab til de skandina-
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viske sprog og nordiske forhold, dels at 
give lærere vejledning i nutidige pæda-
gogiske muligheder ved undervisningen i 
skandinaviske 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 bestemmelserne om undervisningen 
i folkeskolen under formålet med faget 
Dansk: ”at undervisningen skal give ele-
verne adgang til det nordiske sprog- og 
kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og 
færdighedsområderne nævnes: ”at un-
dervisningen skal give eleverne mulighed 
for at udvikle færdighed i at lytte til og 
læse norsk og svensk med forståelse”. 
Foreningen NORDEN bistår med at ud-
fylde disse rammer. 

Derfor har landsstyrelsen nedsat et Ud-
dannelsesudvalg, der ud over skoleopga-
ven også har opgaven med den nordiske 
biblioteksuge (Morgengry og Skumrings-
tid), de sprogopgaver, der tidligere lå i 
Sprogudvalget, samt det kulturelle sam-
arbejde. 

Udvalget sammensættes med en person 
fra forretningsudvalget, en aktiv lærer, en 
aktiv bibliotekar samt Foreningen NOR-
DENs repræsentant i Dansk Sprognævn. 
Udvalget betjenes af landskontorets sko-
lemedarbejder.

Medie
Foreningens største problem er at kom-
me af med de budskaber, vi har. Vi har 
formået over en årrække at skabe en ho-
mogen opfattelse af Norden og Nordens 
rolle i dag – en politik, der både rækker 
tilbage og frem og som har opbakning i 
medlemskredsen. Ud fra grundstammen 

i den politik er det enkelt at producere 
aktuelle kommentarer til nordiske spørgs-
mål, hvilket vi nok er knap så gode til/eller 
har ressourcer til. Vores erfaring er også, 
at det er næsten umuligt at ”sælge” nor-
diske nyheder til pressen, og derfor bliver 
opgaven ikke prioriteret. Hvad der er op 
og ned i denne sag, er svært at sige. Det 
er i hvert fald klart nok, at pressen ikke in-
teresserer sig for det nordiske, selv orga-
nisationer som har langt flere penge til at 
skabe nordiske nyheder må sande dette 
(NMR/NR). Men det kan også godt være, 
at vi ikke har været vedholdende og dyg-
tige nok. Hvis vi skaber politik gennem 
en ekstra indsats på dette område med 
et politisk udvalg, er det også vigtigt, at 
budskaberne ikke kommer til at ligge i en 
skrivebordsskuffe, men kommer ud. Der-
for et forslag om at danne et medieud-
valg, der kan hjælpe på nyhedsstrømmen 
indadtil og udadtil. 

Derfor har  landsstyrelsen nedsat et Me-
dieudvalg, der som sin primære opgave 
skal sikre formidlingen af foreningens 
budskaber på det nordiske politikområde 
til såvel offentligheden som til forenin-
gens medlemmer og tillidsfolk. Det første 
med det klare sigte, at få flere medlemmer 
gennem folk, der støtter det budskab, vi 
er ude med – det andet for at sikre den 
fortsatte homogenitet, så der ikke opstår 
et skisma mellem ledelsens udmeldinger 
og medlemmernes tanker. Det betyder, 
at ud over offentlighedens presse på alle 
platforme og i alle udgaver, skal udvalget 
også se på de interne informationsgange. 
Udvalget sammensættes med en person 
fra forretningsudvalget, en aktiv jour-
nalist, en særlig nordisk interesseret re-
daktør, samt foreningens egen redaktør. 
Udvalget betjenes af landsforeningens 
redaktør.

Ad hoc arbejdsgrupper
Såvel landsstyrelsen som forretningsud-
valget kan løbende nedsætte ad hoc ar-
bejdsgrupper, der har en klart defineret 
opgave og en klart defineret tidsramme. 
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Temagrupper skal ikke være en undta-
gelse, men en primær proces, der har til 
formål at revitalisere foreningens proces-
ser (organisation, ideskabende aktiviteter, 
venskabssamarbejde o lign).
En temagruppe sammensættes af med-
lemmer af eller udpeget af landsstyrelsen 
med henblik på at få en bred geografisk 
repræsentation i gruppen.
Gruppen er selvstyrende i forhold til kom-
missorium og tidsplan.
I 2012 blev nedsat Ad hoc arbejdsgruppe 
om mmedlemspleje og rekruttering af nye 
medlemmer

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 va-
retage opgaven. Efter en forhandling 
med Justitsministeren blev vi enige med 
hende om, at hun gennem hendes poli-
timyndigheder i Gråsten og Tønder stod 
for flag, flagstænger, vedligeholdelse og 
forsikringer, mens Foreningen NORDEN 
modtog et beløb for at varetage flagnin-
gen ved grænseovergangene i Kruså, 
Padborg (Oksevejen), Frøslev (motorve-
jen), Rudbøl og Sæd.

Flagningen er gennemført også i 2013, 
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. 
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TILLIDSMANDSDAG 
FOR FORMÆND OG TILLIDSFOLK

LØRDAG DEN 16. NOVEMBER 2013 KL. 11.00 – 16.30
Spinderihallerne, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle  

Vi glæder os til at se rigtig mange til denne inspirations- og udviklingsdag i Vejle.

PROGRAM:
10.30 – 11.00   Ankomst
11.00 – 11.30  Velkomst og indlæg om Nordens muligheder i fremtiden
 v./ Karen Ellemann, landsformand
11.30 – 12.00 Drøftelse af oplægget  
12.00 – 12.30 Drøftelse af skolearbejdet i foreningen
 v./ Merete Riber, formand for Uddannelsesudvalget og
 Peter Jon Larsen, generalsekretær
12.30 – 13.30 Frokost
13.30 – 14.00  Lokalafdelingernes og kredsenes arbejde for rekruttering v./ Arbejds-

gruppen om medlemsrekruttering og Georg Møller, næstformand
14.00 – 15.00  Samtalegrupper om det lokale arbejde – inspirationsrunde (grupper-

ne vil blive sammensat på forhånd, så vi opnår geografisk spredning)  
15.00 – 15.30  Kaffepause, mulighed for samtaler på tværs om lokalafdelingernes 

arbejde
15.30 – 16.00  Rapporter fra grupperne og debat om foreningens arbejde lokalt, på 

landsplan og fællesnordisk Ordstyrer Georg Møller
16.00 – 16.20 Evaluering af dagen
16.20 – 16.30 Afslutning v./ Karen Ellemann

Tilmelding til Suzanne ved at svare på denne mail med angivelse af navn(e) og lokal-
afdeling.

Deltagergebyr 250 kr. pr. person (opkræves via mellemregningen).
Du kan finde Spinderihallerne ved at gå ind på http://www.spinderihallerne.dk/find-
vej/. 

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

Efter en evaluering af de første numre blev det besluttet at gøre aktiviteten permanent, 
og Formandsinfo udkom i 2013 med 9 numre.
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FORENINGEN NORDENS 
SKOLEARBEJDE 2013

Foreningen NORDENs målet er, at bistå 
med at leve op til Helsingforsaftalen, som 
det fremgår af regeringsaftalerne på det 
nordiske kulturområde. Aftalerne om un-
dervisningsområdet fremgår under Kul-
turelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervis-
ningen och utbildningen skall i skolorna i 
de nordiska länderna i lämplig omfattning 
innefatta undervisning om språk, kul-
tur och allmänna samhällsförhållanden i 
de övriga nordiska länderna, inbegripet 
Färöarna, Grönland och Åland.”

Målet er også, at være med til at opfylde 
bestemmelserne om undervisningen i fol-
keskolen 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 
mulighed for at udvikle færdighed i at 
lytte til og læse norsk og svensk med for-
ståelse”.

Det er med stor glæde, at foreningen har 
noteret, at Ministeriet for Børn og Under-
visning lægger endnu større vægt på det 
nordiske med introduktionen af Ny nor-
disk Skole. Foreningen har da også haft 
møde med ministeren og været i tæt dia-
log med ministeriets embedsværk om 
udviklingen af Ny nordisk Skole. 

Foreningen har udtalt følgende i forbin-
delse med planen:

Foreningen NORDEN hilser med stor til-
fredshed, at ministeren for børn og under-
visning Christine Antorini har lanceret be-
grebet Ny nordisk Skole og foreningen er 
positiv over for de målsætninger, ministeren 
har tilkendegivet i forbindelse med planen.

Foreningen NORDEN ser frem til, at der 
med Ny nordisk Skole skabes et indhold, 
som kan være med til at udvikle det bed-
ste i den eksisterende folkeskole. 

Foreningen NORDEN anbefaler, at mini-
steren sætter gang i en udviklingsproces, 
hvor forskere og pædagogiske praktikere 
fra alle de nordiske lande får til opgave at 
kortlægge det, der fungerer bedst i dag-
tilbud og undervisning i de nordiske lande 
og derefter udarbejder en praksisoriente-
ret handlingsplan. En sådan opgave kun-
ne ministeren sætte fokus på ved Nordisk 
Råds session i efteråret i Helsingfors. Det 
kunne dermed blive et værdigt bidrag til 
fejringen af Helsingforsaftalens 50 års ju-
bilæum.

Foreningen NORDEN påpeger, at in-
den for skole- og undervisningsområdet 
er den nordiske model slået så meget 
igennem – som det også er tilfældet på 
en lang række andre samfundsområ-
der – at skolesystemerne i høj grad er så 
samordnede, at en overordnet, nordisk 
handlingsplan vil være en styrke for alle 
landene. Hermed sikres det også, at de 
fælles værdier i vores uddannelser i Nor-
den ikke går tabt, men bliver brugt posi-
tivt og fremadrettet.

Vi er meget glade for, at flere af vore ide-
er, er blevet til virkelighed og at over 350 
skoler har meldt sig til Ny nordisk Skole, 
og ikke overraskende er der et stort sam-
menfald mellem foreningens medlems-
skoler og de skoler, der nu er en del af Ny 
nordisk Skole projektet. 

Åbningen af foreningens nyudviklede sko-
lehjemmeside fandt officielt sted i 2013. 
Der skal stadig udvikles på platformen. 
Norden i Skolen har vundet de nordiske 
sprognævns (Sprogkampagnens) pris om 
at udvikle et koncept, der kan bidrage til 
at styrke nabosprogsforståelsen i fremti-
den, hvilket vi er meget stolte af.   
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Foreningen NORDEN har siden aftalen 
med Undervisningsministeriet, nu Mini-
steriet før Børn og Undervisning, udviklet 
skolearbejdet meget på grundlag af de 
meget begrænsede midler, der er stillet til 
rådighed. Arbejdet har to primære formål: 

•	 	dels	at	sikre	en	høj	grad	af	udveksling	
af skoleklasser mellem Danmark og 
de andre nordiske lande for derigen-
nem at forbedre de danske elevers 
kendskab til de skandinaviske sprog 
og nordiske forhold 

•	  dels at give lærere vejledning i nuti-
dige pædagogiske muligheder ved 
undervisningen i skandinaviske sprog 
og nordiske forhold.

Hjemmeside
www.nordeniskolen.org er den nye sko-
lehjemmeside for lærere og elever. Hjem-
mesiden er under stadig udvikling, og ud-
viklingen er sket 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 skoleklasser på 
tværs af Norden. Denne pædagogisk 
virkningsfulde tradition videreføres nu 
med moderne teknologi. Der vil være 
mulighed for at skabe kontakt til en 
nordisk venskabsklasse eller ven-
skabsskole. Siden tilbyder endvidere 
en solid platform for kommunikation 
mellem nordiske klasser.

•	  Inspiration til undervisning i nabospro-
gene svensk og norsk. Bl.a. præsen-
teres materialet Norden i Bio. Hjem-
mesiden udvikles pt. med tekster, 
der oplæses på alle nordiske sprog 
med hovedvægt på de skandinaviske 
sprog.

Foreningen NORDEN i Danmark har ud-
viklet et projekt til naturfagene i folkesko-

len sammen med Københavns Kommune 
og Miljøskolen på Carls Bastion, som vi 
håber, kan blive en del af den nye sko-
lehjemmeside. Her vil vi lave et pæda-
gogisk oplæg, som kan bruge praktisk 
i undervisningen og skabe forbindelse 
mellem klasser, der kan udveksle miljøer-
faringer inden for deres geografiske om-
råde, herunder foretage miljømålinger og 
– analyser, som også på sigt kan vise (for-
håbentlig positive) udviklinger i nærmiljø-
et. Denne del vil tilstræbe en fastholdelse 
af brugerne og ikke fokusere på sproget, 
men udnytte den pædagogiske mulighed, 
der ligger i at få ”solgt” den sproglige ud-
vikling gennem et konkret samarbejde på 
et konkret område.

Det er vores ambition, at hjemmesiden 
løbende vil blive opdateret med flere for-
slag til nordiske undervisningsforløb in-
den for forskellige fag - og vi håber på, at 
mange lærere vil få glæde af siden, og at 
lærere vil dele ud af deres egne erfaringer 
med undervisning i nordiske sprog eller 
nordiske temaer i det hele taget. Der vil 
også løbende blive bragt nordiske nyhe-
der, der er relevante for skoleverdenen.

Nordisk forfatterbesøg primo 2013
Den norske forfatter Ingelin Røssland var 
rundt til danske skoler 28. januar – 1. fe-
bruar 2013, og den svenske forfatter Zul-
mir Becevic var rundt 4. februar – 8. fe-
bruar 2013. 

Turnéplanen blev udarbejdet således, at 
Ingelin holdte oplæg i rundt i Danmark: 
i Odense, Århus og Ålborg, mens Zulmir 
holdte i København, Nordsjælland og i 
Vejle.

Flere skoler har givet udtryk for, at det 
var mest spændende at arbejde med tek-
sterne og det at være forfatter, skrive- og 
kreative processer etc. Dette underbyg-
ger da, at når man lærer sprog, er det en 
fordel at lære sproget samtidig med, at 
man lærer om/diskuterer et aktuelt emne/
problemstilling. 
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Fra en evaluering, hvor én lærer har sam-
menfattet elevernes evalueringer om 
hvad der var mest spændende at arbejde 
med: ”Mange elever syntes, at teksterne 
var de mest spændende især teksten 
”Minus Meg”, som de brugte meget tid på 
at diskutere”. Ift. hvilke opgaver eleverne 
syntes var mindre spændende at arbejde 
med, sammenfatter læreren: ”Eleverne 
har givet udtryk for, at de sproglige op-
gaver, hvor de skandinaviske sprog skulle 
sammenlignes, var mindre interessante 
at arbejde med”.

Flere skoler har også givet udtryk for, at 
det har været rigtig dejligt at modtage for-
beredelsesop-gaver med fokus på sprog, 
der gjorde forberedelsen nem at gå til.

I mødet med elever var det en succes, 
at eleverne rent faktisk forstod langt det 
meste af forfatterens oplæg på svensk/
norsk. Og det på trods af, at mange hav-
de været nervøse for forud for besøget, 
om de ville kunne forstå noget.

Nordisk forfatterbesøg ultimo 2013
Den norske forfatter Arne Svingen var 
rundt på danske skoler i efteråret 2013, 
besøg Foreningen NORDEN arrange-
rede. Arne Svingen skriver både børne- 
og ungdomsbøger. 3.Forfatteren besøgte 
Aalborg fra søndag d.3.11.2013-torsdag 
d.7.11.2013. Forfatteren besøgte Aalborg 
i Danmark. 227 elever på de fem skoler 
fik glæde af hans besøg. Forfatterbesø-
get har givet øget kendskab til nordisk 
børne- og ungdomslitteratur, samt styr-
ket nabosprogene. Desuden har forbere-
delsen af forfatterbesøget givet eleverne 
et kendskab til Norden som region. Det 
er vores indtryk, at eleverne syntes det 
har været lidt svært at læse uddragene af 
forfatterens bøger på norsk. Men efter at 
have mødt forfatteren selv kan det være 
medvirkende til, at eleverne gerne vil læse 
bøger, både af forfatteren og andre for-
fattere. Foreningen fik hjælp af to lokale 
skolekonsulenter til at finde de relevante 
skoler og klasser, der indgik i besøget.

Nordisk Biblioteksuge 2013
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 over 300 skole- og biblioteksmed-
lemmer er blevet orienteret, ligesom de 
cirka 100 lokalafdelinger er blevet opfor-
dret til enten at samarbejde med de lo-
kale biblioteker eller selv afholde Skum-
ringstid.

Mandag den 11. november 2013 startede 
Nordisk Biblioteksuge for 17. gang for at 
manifestere højtlæsning, nordisk fortæl-
lerkultur og litteratur. Det blev endnu en 
uge fuld af højtlæsning, udstillinger, de-
batter og kulturoplevelser på tusinder af 
biblioteker, skoler og forsamlingslokaler u 
Danmark og over hele Norden og i vores 
nærområder. Når det er mørkest i vores 
lande, tænder vi et lys og læser bøger. 
Dette er grundidéen i Nordisk Biblioteks-
uge.

Om mandagen er det den store højtlæs-
ningsdag. 

Nordisk Biblioteksuge består af to dele 
- Morgengry (højtlæsning for børn) og 
Skumringstimen (højtlæsning for voksne). 
Som noget nyt har vi også en ekstra ka-
tegori der retter sig mod unge voksne. At 
deltage i Nordisk Biblioteksuge er gratis. 
Sammen skaber vi en unik manifestation 
for højtlæsning - når den nordiske litte-
ratur bliver gjort levende og får virkelige 
stemmer i vintermørket. Man kan tilmelde 
sig gratis på hjemmesiden www.biblio-
tek.org og få materiale som fx. badges og 
klistermærker tilsendt gratis.
 
Årets tema var Vinter i Norden. Vi valgte 
Vinter i Norden som tema, for at sætte fo-
kus på den årstid, der er særlig karakte-
ristisk for de nordiske lande. Vinteren har 
en særlig betydning for os i Norden og 
vækker stærke følelser - alt fra længsel 
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til frustration - Hvornår kommer vinteren, 
som vi har ventet så længe på? - Hvornår 
slutter den lange vinter igen?

Vinter betyder sne, is, kulde, mørke, lys, 
smukke landskaber, stearinlys, ild i bræn-
deovnen og hyggelæsning under tæppet.
Vinteren ser forskellig ud alt efter hvor 
man bor i Norden.  Hvordan ser din vinter 
ud og hvad betyder vinteren for dig?

Vinteren er en tid med kontraster. Den 
mørkeste tid på året lyses op af sneen, 
der stille daler ned fra himlen og lægger 
sig som et smukt tæppe over landskabet. 
Den første sne er her! - Nu kan vi stå på 
ski, løbe på skøjter, køre på slæde, fiske 
fra isen, lege snekrig, bygge snemænd 
og mange andre vinterlege.

Vinteren er en perfekt tid til at tænde lys 
og læse en god bog. Nordisk biblioteks-
uge har fundet flere nordiske værker, der 
behandler temaet Vinter i Norden. 

Årets litteratur:
MORGENGRY
Inga Borg - Vinteren hos Plup
For yngre børn (3-7 år)

Inga Borg er en svensk forfatter og kunst-
ner. Hun debuterede i 1955 med bogen 
om Plupp; ’Plupp och renarna’. Sidenhen 
har hun skrevet og illustreret 24 bøger om 
Plupp samt 15 andre børnebøger.

Vinter hos Plupp
’Vinter hos Plupp’ udkom i 1982. Plupp 
er et lille usynligt væsen med blåt hår, 
rød næse og orangefarvet halstørklæde. 
Plupp har flere venner. Hermelin og Läm-
mel är to af hans nærmeste venner, og 
sammen oplever de vinteren.

”Plupp, Hermelin och Lämmel vågner en 
vintermorgen og begiver sig ud i sneen”
(Opal Bogforlag)
 
Lana Hansen - Sila, et eventyr om klima-
forandringer

For ældre barn (8-12 år)

Lana Hansen er en grønlandsk forfatter 
og freelancer, som arbejder med miljøre-
laterede kulturprojekter. Udover ’Sila’ har 
hun udgivet en digt- og novellesamling 
for unge: ’Ornigisaq’, samt børnebogen 
’Minik og Sukka’. I sine bøger kombinerer 
hun gamle grønlandske myter med aktu-
elle spørgsmål om klimakrisen.

Sila, et eventyr om klimaforandringer
Børnebogen ’Sila’ udkom i 2009 og er en 
moderne fortælling, der forbinder inuiter-
nes traditionelle natursyn med nutidens 
diskussion om klimaforandringer. Bogen 
udspiller sig i grænselandet mellem fan-
tasi og virkelighed, hvor hovedpersonen 
Tulugaq bliver udset til at hjælpe naturen 
fra at blive forurenet. For at dette lykkes, 
skal han overrække gaver til Havets Mor.
Fortællingen er bygget på et gammelt 
grønlandsk sagn om, at Havets Mor skal 
underrettes når menneskene ageret uden 
at tænke sig om og ødslet med naturres-
sourcerne.

SKUMRINGSTIME:
Tarjei Vesaas – Is-slottet
Tarjei Vesaas

Tarjei Vesaas (1897-1970) er en norsk for-
fatter, som har skrevet romaner, noveller, 
skuespil og digte. Han debuterede med 
romanen ’Menneskebonn’ i 1923. Han 
har udgivet 23 romaner, 4 noveller, 6 digt-
samlinger og 3 skuespil og er oversat til 
28 sprog. Han har vundet flere priser og 
blev i 1964 tildelt Nordisk Råd Litteratur-
pris for romanen Is-slottet.
Is-slottet

’Is-slottet’ er en fortælling om to unge pi-
ger, om deres venskab, om ensomhed og 
om fællesskab. En af pigerne går ind i et 
is-slot, der er en is formation, der under 
vinteren bliver omringet af et vandfald. 
Hun går ind for at se is-slottet og kom-
mer ikke ud igen. 
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Foreningen NORDEN fik i den forbindelse 
lavet et referat af det samlede værk, som 
gik ud til skoler og biblioteker. 

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.

Interessen for Nordisk Biblioteksuge har 
været stor. I Danmark var der flere hun-
drede tilmeldte institutioner, som har 
modtaget materialer, og på baggrund af 
tilbagemeldingerne menes endnu flere at 
have afholdt et arrangement. 

Islandske unge på danske 
folkehøjskoler
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. 27 islændinge har fået 
tilskud i 2013, og dermed nydt godt af 
bevillingen.

Tilskud til klasseudveksling med Færø-
erne.

Foreningen NORDEN har igennem en 
årrække administreret tilskud til udveks-
lingsrejser for danske skoleelever til Fær-
øerne. Bevillingen bortfaldt fra 2013. 
Nordiske sommerlejre

Der blev i 2013 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, består af bl.a. af repræsentanter 
for Foreningen NORDENs lokalafdeling i 
Hillerød, Frederiksborg Kreds. Årets dan-
ske sommerlejr foregik på Nordisk Lejr-
skole i Hillerød fra den 1. juli til den 7. juli 
2013 med ca. 90 deltagere i alderen 11 
– 15 år.

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 kur-
sus for lærere, fællesnordiske lejrskoler, 
invitation til at deltage i det særlige ar-
rangement for skoler ”Morgengry” i den 
nordiske biblioteksuge, en del referater 
fra klasse-rejser, lige som der er givet 
omfattende pædagogisk rådgivning i en 
folkeoplysende eller undervisningsmæs-
sig nordisk sammenhæng. 

Organisation
Foreningens skolearbejde er organiseret 
på følgende måde for optimalt at kunne 
leve op til Helsingfors aftalen og skole-
lovens intentioner om det nordiske islæt:
Foreningens landsstyrelse har nedsat et 
Uddannelsesudvalg. Det er udvalgets 
opgave at sikre og udbygge kontakten 
til nuværende og fremtidige skole- og 
biblioteksmedlemmer. Udvalget skal 
endvidere sikre, at lokalafdelingerne og 
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skolerne i højere grad involveres i Den 
Nordiske Biblioteksuge. Udvalget skal 
etablere en lovovervågning som sikrer, at 
Foreningen NORDEN kan afgive hørings-
svar, når der fremsættes lovforslag, som 
har betydning for de nordiske elementer 
i dansk lovgivning inden for skole- og 
biblioteksområdet. Udvalget skal søge at 
skabe en formaliseret kontakt til Nordplus 
vedr. de skolerejser, som tidligere blev 
arrangeret i Foreningen NORDENs regi. 
Udvalget skal undersøge samarbejds-
mulighederne med lærerseminarerne og 
projekt Sprogpiloter med henblik på at 
kunne understøtte hinanden i at nordiske 
tekster og det nordisk sprog bliver et na-
turligt element i undervisningen. Udvalget 
skal følge udviklingen i nordiske lærerud-
vekslinger og venskabsskoleklasser og 
komme med forslag til hvordan området 
kan udbygges.

Udvalget bestod i 2013 af Merete Riber, 
Bente Dahl, Lisbeth Bjørn Hansen, Bo 
Knudsen, Bodil Porsbjerg med Peter Jon 
Larsen, som sekretær.

Udvalget har holdt tre møder i 2013, nem-
lig den 29. januar, den 13. juni og den 25. 
november. Referater findes på forenin-
gens intranet.

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. Efter en længere pe-
riode med elektronisk 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.

I forbindelse med landsforeningens sko-
learbejde er der en person til rådighed, 
der varetager skoleområdet. Arbejdsom-
rådet omfatter:

•	  Omfattende telefonisk rådgivning og 
vejledning af skolemedlemmer og an-
dre lærere.

•	  Etablering af brevveksling mellem 
nordiske skoleklasser.

•	  Administration af udvekslingsrejse-
midlerne fra Undervisningsministeriet, 
herunder  tilskudsmidler til islandske 
højskoleelever.

•	 I nformation om øvrige støttemuligh-
der. 

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

•	  Udlån af undervisningsmaterialer til 
skolemedlemmer.

•	  Tilrettelæggelse/afholdelse af kurser/
møder for lærere.

•	  Tilrettelæggelse af den danske del af 
Nordisk Biblioteksuge og Morgengry-
arrangementer på tilmeldte skoler/
skolebiblioteker hvert år i november.
(Oplæsning af samme nordiske litte-
ratur på samme tid i landets skoler, og 
om aftenen på landets biblioteker).

•	  Markedsføring af de nordiske som-
mer- eller ferielejre.



26 FORENINGEN NORDEN Årsberetning 2013

•	  Samarbejde med andre nordiske fon-
de, der yder støtte til skolerejser. 

•	  Sekretær for og tilrettelægger af mø-
derne i foreningens Skole- og Biblio-
teksudvalg. 

•	  Servicering af udvalgets medlemmer 
og af foreningens medlemmer i skole-
anliggender m.m.

Skolearbejdets budget
Tilskuddet fra Undervisningsministeriet 
på kr. 500.000 bliver brugt på udviklingen 
af nye pædagogiske virkemidler til opfyl-
delse af undervisningen i skandinaviske 
sprog og nordiske forhold samt dermed 
forbundne omkostninger til kontorhold, 
herunder indkøb og produktion af un-
dervisningsmaterialer og løn. Endvidere 
bruger foreningen tilskuddet på at drive 
skoleudvalget, som samtidig påtager sig 
pædagogiske opgaver regionalt, ligesom 
foreningen opretholder en tæt kontakt 
med de øvrige nordiske landes skolenet-
værk. Ved jævnlige møder med nordiske 
kolleger udveksles erfaringer af faglig 
som praktisk art. Uden de nationale mid-
ler, vil det ikke være muligt for foreningen, 
at drive skolevirksomheden på et niveau, 
som svarer til arbejdets placering i de øv-
rige nordiske lande.

Foreningens strategi:
I punkt 2 i Foreningen Strategi, der blev 
vedtaget på foreningens repræsentant-
skabsmøde 2012, fremgår:

2. Medlemsaktiviteter

Vision
Foreningen NORDEN understøtter og 
fremmer alle former for medlemsaktivite-
ter, der har til formål at styrke forståelsen 
for det nordiske arbejde og den nordiske 
ide

Mål
•	 Foreningen	 NORDEN	 skal	 ud	 over	
hele landet tilbyde et varieret tilbud af ar-

rangementer af nordisk relevans inden for 
kultur og samfundsforhold

•	 Skole-	 og	 biblioteksmedlemmer	 skal	
understøttes bedst muligt i deres arbejde 
med formidling af nordisk natur og kul-
tur samt historie, samfundsforhold og 
fællesskab bl.a. gennem udbygningen af 
fællesnordiske værktøjer

FORENINGENS HANDLINGSPLAN:
I foreningens handlingsplan, der blev 
vedtaget af landsstyrelsen den 14. sep-
tember 2013, fremgår:

Ny 
nordisk 
Skole

3. Foreningen 
markedsfører sit 
skolemedlem-
skab over for nye 
potentielle skole-
medlemmer.

4.Foreningens 
uddannelses-
udvalg laver en 
strategi for med-
lemshvervning.

2013/2014   

Medio 2013
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Venskabsbysamarbejdet

- Foreningen NORDEN skal generobre ven-
skabsbysamarbejdet.

Foreningen NORDEN skabte for 75 år si-
den venskabsbysamarbejdet. Især efter 
anden verdenskrig kom der for alvor gang 
i venskabsbysamarbejdet på det folkelige 
plan, og senere kom kommunerne også 
med i samarbejdet på invitation af for-
eningen.

Venskabsbysamarbejdet er foreningens – 
ikke kommunernes. Det glemmer vi nok i 
disse år, når en del kommuner efter den 
seneste kommunalreform har nedlagt de-
res venskabsbysamarbejde. Det er selv-
følgelig trist, at de ikke længere vil være 
med. Men en katastrofe er det ikke. Hvis 
vi ønsker samarbejdet fortsat, så er det 
os, der bestemmer. Vi kan selvfølgelig 
ikke tvinge kommunerne med, men de 
kan ikke hindre os i at fortsætte det fol-
kelige venskabsbysamarbejde, der så 
mange steder er en fast og vigtig del af 
det lokale arbejde. Og vi er ikke tvunget 
til at tage nye venskabsbyer, heller ikke, 
hvis kommunerne i et andet nordisk land 
bliver sammenlagt. Det er et venskabs-
bysamarbejde – ikke et venskabskom-
munesamarbejde. 

Nu er der ikke to nordiske venskabsby-
kæder, der fungere ens. Et virvar af for-
skellige initiativer ser dagens lys og for-
merne, indholdet og intensiteten er helt 
forskellig. Det er det, der gør det til et 
spændende samarbejde. Og det skal 
fortsættes. Kendskab giver venskab – og 
gode aktivitetsmuligheder, rejser og ven-
ner for livet.

Vi kan selvfølgelig finde på nye former – 
være mere innovative. Men passer det 
mere traditionelle til temperamentet, så 
skal vi ikke være flove af det. Det vigtig-
ste er, at der sker noget i venskabsby-
samarbejdet, at der bliver knyttet endnu 
flere bånd, at vi får flere lokale kræfter 

inddraget: folkedansere, sportsudøvere, 
kor, orkestre, frimærkesamlere, ornitolo-
ger og også gerne skoler, ungdomssko-
ler, menigheder. Det er mangfoldigheden, 
der giver et vitalt samarbejde mellem de 
nordiske venskabsbyer – og en bred del-
tagelse giver god grobund for nye med-
lemmer til foreningen. 

Selvfølgelig vil vi gerne beholde kommu-
nerne i samarbejdet, men der, hvor kom-
munerne er vrangvillige, fortsætter vi fe-
sten. Vi har endnu ikke hørt om en fest, 
der er sluttet eller blevet dårligere, fordi 
den vrangvillige gik hjem. Tværtimod! Så 
giv det en chance.

I 1939 blev venskabsbysamarbejdet mel-
lem nordiske byer eller rettere kommu-
ner startet, og den bredte sig. Den før-
ste venskabsbyforbindelse blev etableret 
mellem Thisted i Danmark og Uddevalla i 
Sverige. I dag indgår næsten alle nordiske 
kommuner i en tosidet, tresidet eller fler-
sidet nordisk venskabskæde. Venskabs-
bysamarbejdet mellem nordiske kom-
muner 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.

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 koncen-
trere os om de forbindelser, der fungerer. 
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Vi kommer også med nye bud på 
ind¬holdet i venskabsbysamarbejdet. 
Det er i alles interesse at også kommu-
nerne kan drage stor fordel af dette sam-
arbejde, også de steder hvor man endnu 
ikke har fået øjnene op for mulighederne. 
En større folkelig forankring af venskabs-
byarbejdet med en bredere involvering af 
foreningslivet, kulturlivet og idrætten lig-
ger ligefor. 

Vi må være endnu mere omstillingspara-
te. Et nordisk venskabsbysamarbejde på 
kommunalt plan skal i dag være effektivt 
og givende. Men det er der også masser 
af muligheder for. Det der adskiller det 
nordiske venskabsbysamarbejde fra an-
det er netop, at her er venskaber mellem 
byer, som er opbygget på samme måde, 
som bygger på de samme opgaver og 
som har brugere, der har samme forvent-
ninger til servicen. Derfor er en udveksling 
af erfaringer netop noget, der kan bidrage 
til at gøre det kommunale system mere 
både bedre og billigere. Træk på erfarin-
ger med ældreplejen i den svenske ven-
skabsby, 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 overordnede plan, lad 
medarbejdere fra mellemlederniveauerne 
komme på udveksling i en til to uger og 
se, hvordan de gør det i den anden by og 
tage erfaringerne med hjem. Det er enkelt 
og billigt, og kan skabe bedre og billigere 
løsninger i kommunen. Lad kommunens 
institutioner få en venskabsinstitutioner 
i de andre nordiske venskabsbyer, lad 
dem udveksle bibliotekaren og læreren, 
sundhedshjælperen og vejformanden. 
Lad institutionerne holde web-konferen-
cer og få opbygget et tæt netværk af for-
bindelser. Få kommunens jobcentre og 
erhvervskontakter til at opbygge et nor-
disk netværk og få derigennem skabt et 
erhvervssamarbejde mellem virksomhe-
derne i den nordiske venskabsbykæde. 
Mulighederne er uendelige.

Nordisk venskabsbysamarbejde skal ikke 
mindst styrke de folkelige kontakter. Tag 
gerne et tema, det være sig om sport, 
slægtsforskning, kultur, historie, 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-, seminar-, fe-
stival- eller messeform 

Samarbejde med flere lokale folkelige for-
eninger 

Arbejde for at få flere lokale støttemed-
lemmer 

Samarbejde med lokale biblioteker, or-
ganister, præster, kor, museer, folkedan-
sere, spejdere, uddannelsesinstitutioner, 
social- og sundhedsområdet, erhvervs-
virksomheder, ældreråd 

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

Etablering af lokal venskabsbykomité 
med kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og brugere, herunder Foreningen NOR-
DEN 

Etablering af lokalt kulturelt samråd 

Udveksling af journalister og journalist-
elever mellem lokale medier i venskabs-
bykredsen 

Udveksling af unge mellem venskabsby-
erne gennem Nordjobb

Venskabsbypas med rabat til transporter, 
overnatninger og seværdigheder 

Sommerhusudlejning i venskabsbyer for 
medlemmer med rabat 
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Boligbytte på venskabsbyplan 

Fremstilling af postkort med motiver fra 
venskabsbykæden 

Udarbejdelse af lokal kultur- og fritids-
guide 

Tilrettelæggelse af fællesnordiske akti-
viteter som f.eks. kursus/lejrskoler/ er-
hvervspraktikordninger for forskellige 
medarbejderkategorier i privat eller of-
fentligt regi, f.eks. brandmandsøvelser 

Foreningens skolearbejde i et venskabs-
bynetværk 

Hjemmeside om nordisk venskabsby-
samarbejde og andet internetsamarbejde 

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

Fotokonkurrence efterfulgt af vandreud-
stilling 

Samarbejde med nordiske ambassader - 
gensidige besøg 

Arrangementer i forbindelse med nordi-
ske højtider og nationale dage med ind-
slag 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 eller 
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 



30 FORENINGEN NORDEN Årsberetning 2013

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 Damark. 

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 opgaver på en lang række områder 
løses på samme måde i hele Norden, og 
derfor er det nordiske venskabsbysamar-
bejde særligt givende. Inden for såvel det 
lokale demokrati- og forvaltningsområde 
som inden for de sociale, 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-
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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 NOR-
DEN har skabt. I det folkelige samarbejde 
ligger et potentiale, som det professio-
nelle kommunale system ellers har svært 
ved at fange op: 

Det nordiske venskabsbysamar¬bejde 
udgør et centralt element i den lokale nor-
diske folkelige forankring. 

Det nordiske venskabsbysamar¬bejde 
bør etableres og gennemføres i et positivt 
samarbejde mellem kommunerne og For-
eningen NOR-DENs lokalafdelinger, hvor 
kommunerne bl.a. bidrager med økono-
miske resurser og foreningerne med frivil-
ligt engagement. 

Det nordiske venskabsbysamar¬bejdes 
arrangementer bør - ud over parternes 
egne aktiviteter - altid indeholde fælles-
møder med henblik på den overordnede 
planlægning af fremtidige aktiviteter og 
gensidig information. 

Det nordiske venskabsbysamar¬bejdes 
udvidelse med nye partnere i Norden og 
Nordens nærområder bør altid ske i gen-
sidig forståelse mellem kommunen og 
Foreningen NORDEN og i forståelse med 
de øvrige kommuner i venskabsbykæden

Det nordiske venskabsbysamarbejde 
etableres mellem ligestillede parter, hvil-
ket er grundlaget for dets form og indhold. 
Derved adskiller det nordiske venskabs-
bysamarbejde sig fra anden venskabsby-
virksomhed. 

I beretningsperioden har landskontoret 
ikke direkte været involveret i at knytte 
nye nordiske venskabsforbindelser, men 
landsforeningen har hjulpet flere 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. 
september til 31. oktober 2013. Landslot-
teriet blev gennemført på skrabelodder 
som foregående år. I 2013 blev der solgt 
12.574 lodsedler mod 10.743 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, hvor-
for den tidligere hovedgevinst på 100.000 
kr. er i form af gavekort til COOP. I 2013 
gik der desværre kun Adax Kuffert og en 
del bogpakker.
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Nordjobb
Nordjobb Danmark har fortsatt att utve-
cklas och i år tog vi ett stort steg framåt. 
Vi nådde måltalet 130 nordjobbplatser 
redan i slutet av juli. Den stora ökningen 
från förra året genomfördes framförallt 
genom att Nordjobb Danmark åter blev 
aktiv i norra Danmark - i Skagens fiske-
industri. Vi ökade också en del i vår jord-
bruksbransch helt enkelt på grund av att 
vår samarbetspartner på ön Fyn ökade 
sina arbetsmarker under 2013. Vi ligger 
nu på en nivå som i stort sett motsvarar 
landets potential när det gäller landets 
storlek samt arbetsmarknad i förhållande 
till den arbetsstyrka som Nordjobb Dan-
mark besitter. 

För att även om det finns positiva signaler 
om att det mesta börjar ordna upp sig nu 
för Nordjobb Danmark, finns det ändå så 
kallade flaskhalsar och en del varnings-
tecken. Arbetsbördan under perioden 
från andra veckan i maj till sista veckan i 
juni är extrem. På grund av detta kan en 
större ökning av kvantitet ej anses möjlig i 
dagsläget - inte på grund av arbetsbörda 
med ackvisition och tillsättning av arbets-
platser och matchning, utan att många 
fler kommer få felaktig information, pro-
blem med ID-nummer etc. Nordjobb är 
även ett alltför okänt program för unga 
danskar och deltagandet från vårt land är 
på alltför låg nivå. Detta beror inte end-
ast på att vi har marknadsfört bristfälligt, 
men också att det är mycket som talar 
emot ett stort danskt deltagande i form 
av studiestöd även under sommarmå-
naderna och att sommarlovet i Danmark 
är mycket kort i jämförelse med hur an-
dra länders ungdomar har det. Ett annat 
varningstecken är att för varje år avmat-
tas den isländska potten av så kallade 
köksvägsnordjobbare samt att proble-
men med dem - i stort - kvarstår. De är 
dåligt informerade, deltar inte på våra fri-
tidsaktiviteter, och talar inget språk utom 
sitt eget och får därför problem med myn-
dighetskontakter. Detta sistnämnda med 
myndighetskontakter ser vi på Nordjobb 

Danmark som en viktig och stor del av 
vårt arbete här i landet och hoppas på att 
denna del skall kunna få uppmärksam-
mas mer i Nordjobb i stort i framtiden.

Resultat 2013 Antal
Antal förmedlade arbetsplatser 134
Ej tillsatta arbetsplatser 13
Totalt anskaffade arbetsplatser 147
Antal projektassistenter 0

Administration
Som tidigare nämnt har Nordjobb Dan-
mark en tillsatt och detta är projektleda-
ren för programmet, Carl-Mikael A. Teg-
lund. 

I år hade vi för första gången så kalla-
de frillig arbejdere, och detta från en ny 
samarbetsorganisation vid namn Frivilli-
garbejd.dk. Det är en intressant lösning, 
men det är ändå helt klart att man får vad 
man betalar (eller inte betalar) för. De vill 
- och skall - naturligtvis endast göra det 
som de själva anser roligt och givande för 
dem själva och kan därför aldrig avlasta 
gällande införskaffande av arbetsplatser, 
boende, eller dylikt. Dessa är bra som 
komplement för att genomföra några 
event med Nordjobb och för att få nord-
jobbarna att träffas med riktiga danskar. 
Finansiering

Nordjobb Danmark får extern finansiering 
via Arbetsmarknadsministeriet i landet. 
Härifrån får vi 100 000 DKK vilket vi är 
mycket glada för. Vi sökte inga fonder för 
2013. Detta på grund av att det tog för 
mycket tid från ordinarie arbete under vå-
ren 2012 och vi prioriterade tillsättningar 
istället. Från sekretariatets sida har vi fått 
utbetalt 45 000 DKK för vårt fritidspro-
gram. 

Eventmarknadsföring
I Danmark har vi arrangerat tillsammans 
med sekretariatet en stor debattdag med 
många ungdomspolitiker från olika nor-
diska länder. Dessa diskuterade om te-
mat Nordisk Ungdomsarbetslöshet. Det 
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gjorde vi även förra året men då helt en-
samma. Dessvärre visade det sig att det 
var mycket svårt i år att mäta sig med året 
innan och det krävdes mycket mer arbete 
än sekretariatet trodde att locka publik till 
eventet. 

Vi var även med på en jobbmässa i Oden-
se med information till unga danskar. Det 
skulle vara en bra idé att försöka deltaga 
mer aktivt på dylika arrangemang i fram-
tiden då det är positivt att synas. Dock 
är det svårt att säga exakt hur mycket 
det gav i form av danska ansökningar till 
Nordjobb.

Vårdsatsning
Danmark ”producerade” under året 2013 
totalt 19 stycken ansökningar som var 
vårdkandidater av totalt 598 kandidater. 
Av dessa var 14 kandidater helt klara med 
sina ansökningar (av 333). Två av dessa 
fick arbete (en i Norge och en i Sverige). 
Tre står fortfarande som bokade men har 
inte fått arbete (av Sverige). Detta är na-
turligtvis en siffra vi inte är nöjda med.  Vi 
skickade ut mail till den största skolan 
för sjuksköterskor i Köpenhamn men fick 
inget svar. Det är dock möjligt att de an-
vände sig av vår information ändå till sina 
elever. Det står dock också klart att de 
andra länderna ej har utnyttjat de kandi-
dater som ansökt på bästa sätt.

Ackvisition och tillsättning av 
arbetsplatser
Införskaffande av arbetsplatser gick ver-
kligen över förväntan år 2013. Den stora 
positiva vinsten var att vi lyckades få in 
Skagen åter in under Nordjobb Danmarks 
program. Det medförde en stor ökning i 
vårt land med cirka 40 nordjobbplatser 
och vi hoppas på att öka dessa platser 
även till nästa år något. 

Ackvisitionen skedde främst via telefon 
men också (särskilt i Skagen) via per-
sonliga möten och dörrknackning. Att 
boka möten och ha direktkontakt med 
arbetsgivare är ett mycket effektivt men 

tidskrävande sätt att arbeta på. Vi sände 
också ut massmail till potentiella arbets-
givare via listor vi fått från turistbyråer och 
arbetsgivarorganisationer. Detta gav ett 
fint utslag också. Nordjobbs största arbe-
te läggs dock i dagsläget på rundringning 
via telefon där man ringer och ger arbets-
givaren nordjobberbjudandet på så sätt. 
Inför 2014 vill vi fortsätta att vidareutve-
ckla jordbruks- och fiskeribranschen. 
Ackvisition torde inte vara ett problem.
Årets arbetsgivare i Danmark

Totalt hade Nordjobb Danmark 53 arbets-
givare i 2012. Under 2013 hade vi 75 regi-
strerade arbetsgivare, varav 30 accepte-
rade att ta emot nordjobbare till slut. 

Totalt sett var 2013 et mycket lyckat år 
där särskilt bragden att återfå Skagen och 
fiskeribranschen till Nordjobb sticker ut. 
Tidigare i Danmark var fiskeribranschen 
en mycket viktig del av Nordjobbs verk-
samhet. Dessvärre så avslutades denna 
del av Nordjobbs engagemang i Danmark 
i 2007. Anledningen till detta var fram-
förallt att fiskeribranschen förändrades 
radikalt och maskinerades. Nordjobbled-
ningen hängde inte med och drog slutsat-
sen att verksamhet inom denna bransch 
då inte längre lönade sig. Det är byggt på 
slutsatser den nuvarande administratio-
nen har kunnat dra genom samtal med 
tidigare administration samt i samtal med 
de specifika arbetsgivarna. I 2013 påbör-
jades igen arbetet för att återerövra den-
na del av den danska arbetsmarknaden 
för Nordjobbs räkning. Det gick mycket 
bra och Nordjobb Danmark fick in de två 
stora fiskeföretagen som verkar i norra 
Danmark – i Skagen. Men det är viktigt att 
veta att det är ett problematiskt område 
och utan en nordjobbsledning som är ak-
tiv (anträffbar hela tiden på telefon, åker 
dit och hälsar på någon gång, arrangerar 
fritidsaktiviteter med generösa tillbud gäl-
lande mat och alkohol etc.) under slutet 
av maj och hela juni + juli så är området 
en omöjlighet; riskerna är alltför stora. 
Detta på grund av att arbetet är inte bara 
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säsongsbetonat utan även väder beto-
nat. Detta innebär kortfattat; ingen fisk = 
inget jobb. Men å andra sidan så när det 
väl finns fisk så är dessa nordjobbare de 
bäst betalda i hela Danmark. 

Dessvärre hade Nordjobb Danmarks nya 
administration (som tillträdde i 2012) otro-
lig otur med fisken under premiäråret och 
fisken uteblev rekordlänge i 2013. Nord-
jobbarna kom den 23e maj och började 
arbeta den 11e juni (förutom 6 stycken på 
Werner Larsson som började arbeta den 
17e juni). Tack vare god informationsut-
givning och uppbackning med generösa 
aktiviteter etc. för att blidka nordjobbarna 
åkte bara en nordjobbare hem. 

Under varje nordjobbsommar händer det 
att någon nordjobbare slutar sitt Nord-
jobb före den ordinarie nordjobbperioden 
tagit slut på ett normalt vis. I Danmark 
skedde det sistnämnda för tre nordjob-
bare under sommaren 2013 – två islän-
ningar i Skagen och en svensk i Odense. 

Köpenhamn fortsätter att vara ett stort 
tillhåll för isländska köksvägsnordjob-
bare. Detta är mycket bra då vi hjälper 
många islänningar med skattproblem och 
bostadsbekymmer som annars skulle stå 
för sig själva. Här har vi från Nordjobb 

en viktig roll. Dock så har dessa islän-
ningar en lång historia bakom sig att åka 
till Köpenhamn. Det är väldigt roligt men 
också ett stort problem för Nordjobb här 
i landet. Detta har lett till ett väl utvecklat 
isländskt mini-community där alla känner 
alla och som erbjuder allt – barer, fester, 
bekantskaper, disko, till och med frisö-
rer. Allt erbjuds på isländska exklusivt för 
islänningar. På grund av detta har vi på 
Nordjobb Danmark mycket lite att sätta 
emot och erbjuda våra isländska nord-
jobbare när det kommer till fritidsaktivi-
teter. Köpenhamn erbjuder rabatter på 
två stycken nordjobbarer/kaféer och det 
är också här vi har våra veckoträffar (på 
torsdagar klockan 18:00). Uppmötandet 
på aktiviteter i Köpenhamn rör sig dock 
mellan ca 3 till 7/8 stycken per aktivitet, 
vilket är mycket dåligt om man jämför 
med Oslo där man kan ha ca 50 per akti-
vitet eller Skagen där vi hade 30 nordjob-
bare på våra aktiviteter varje gång.

För att förbättra atmosfären i Köpenhamn 
för de nordjobbare som faktiskt vill vara 
nordjobbare ända ut i fingerspetsarna 
är det nödvändigt att göra Köpenhamn 
till en bättre Nordjobbstad i framtiden. 
Programmet skulle tjäna på detta i läng-
den också, rent generellt. Hur detta skall 
göras vet vi dock  i dagsläget inte.

Antal Nordjobbare enligt branscher

Vård/Omsorg Service Städning/rengöring Restaurang/kök Hotell/reception
M K M K M K M K M K
1 10 3 3 4 13 3 7 1 2

Kontor/telefonjobb Trädgård/Jordbruk Fabrik Kultur Övrigt Sammanlagt
M K M K M K M K M K M K
0 0 15 18 0 0 1 1 0 1 28 55
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Trädgård/Jordbruk (inkluderar fiskeri-
branschen) har blivit Nordjobb Danmarks 
bas och det exemplifieras härmed i tabel-
len ovan. Vi hoppas på att utnyttja denna 
bransch ännu mer till nästa år och växa 
här om personalfrågan löses. Vi ser också 
den totala snedfördelningen gällande kön 
inom vården som tidigare behandlats. 
Inom branschen ”städning/rengöring” 
utgör islänningarna som kommer som 
köksvägsnordjobbare hela den kategorin.
 Information till Nordjobbare 

Nordjobb Danmark har i stort sett utan-
slutande använt sig av facebook till till-
satta och ankomna nordjobbare när det 
kommer till utskick av material för fritids-
program samt information om boende 
och om andra matnyttiga nyheter. Det är 
vår mening att detta har fungerat mycket 
väl. 

När det kommer till informationsutskick 
till ansökare samt nordjobbare som pre-
cis fått jobb så använder vi oss av email 
samt telefonsamtal vid uppföljning vid 
behov. Den information om myndighets-
kontakter som skickades ut utarbetades 
tillsammans med Hallå Norden i Danmark 
och felkorrigerades av dem också när 
slutprodukten hade utarbetats. Denna 
välkomstinformation får man direkt när 
man tackat ja till sitt erbjudna Nordjobb 
och sedan också när man kommer in på 
kontoret i form av en välkomstpåse där 
detta informationsutskick också finns 
med. Dessvärre är det Nordjobb Dan-
marks erfarenhet att detta material inte 
läses särskilt ofta av nordjobbarna. Ett 
problem är att det är skrivet på danska 
och inte på nordjobbarnas egna språk. 
Särskilt islänningarna får problem med 
skatten ändå och gör fel och förstår inte 
materialet. Ett sätt att förbättra detta vore 
att vara lite nytänkande och ha ett kort-
fattat material för dem som skall komma 
gällande myndighetskontakter, boende, 
etc. på isländska. Detta kräver som ti-
digare nämnt ett utökat samarbete med 
Nordjobb Island.

Mottagning av Nordjobbare
Som nämndes ovan får alla nordjobbare 
en välkomstpåse vid ankomst. I den lig-
ger informationsutskicket samt en språk-
katalog över det danska språket med en 
väl vald ordlista som vi tror kan vara rele-
vant för nordjobbarna för deras liv i Dan-
mark. I denna påsen finns också turistin-
formation om Danmark och Köpenhamn, 
en resekalender för tåg och bussar inne 
i Köpenhamn, ett nordjobbsdeltagarkort 
för att använda på Café Klaptræet och 
Studenterhuset samt en liten godisbit. Vi 
lägger också ned projektledares visitkort 
och lite klistermärken föreställandes de 
nordiska flaggorna. Dessa har fungerat 
mycket bra och läggs i de traditionella 
svarta nordjobbpåsarna. Dessa är alltid 
mycket uppskattade. Vi i Nordjobb Dan-
mark ämnar fortsätta detta system då vi 
tror på att det skapar en trygghet hos den 
ungdom som precis lämnat sitt hemland 
kanske för första gången.

Kultur- och fritidsprogrammet
Vi vidareutvecklade fritidsprogramsut-
förandet från 2012 och lyckades till 
exempel genom en volontärorganisation 
leta efter danskar som gärna skulle vilja 
träffa unga nordbor och få dem att må 
bra i deras nya land som de skulle be-
söka under sommaren. Det fungerade 
bra, särskilt uppe i Skagen. Tidigare år 
har man använt sig av militärvägrare men 
tillräckliga resultat har uteblivit. 

Nordjobb Danmark består numera av tre 
stora nordjobbstäder - Köpenhamn, Ska-
gen, och Odense. I år hade vi även nöjet 
av att genomföra fritidsaktiviteter tillsam-
mans med både FNU Danmark samt med 
Föreningen Norden Danmark (huvudför-
bundet). Ett bra exempel var vår - nume-
ra traditionsenliga - midsommarfirande 
i Odense (först den svenska sedan den 
danska). Här var både FNU och moder-
förbundet med och firade. 

Nordjobb Danmark genomförde en rad 
aktiviteter, av vilka veckoträffarna på 
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Nordjobb Danmarks nya stammis café 
var återkommande. Det nya stället heter 
Studenterhuset och införskaffades un-
der våren 2013. Här kan både Nordjobb, 
FNU och även Föreningen Norden och 
Föreningen Nordens Förbund hålla sina 
möten numera och det är vi mycket glada 
för. Det är en bra plats även för nordjob-
barna då chansen att möta ”riktiga” unga 
danskar här är stor. Vi har dock även be-
hållit samarbete med Café Klaptræet. 
Nordjobbarna har alla rabatter på båda 
ställena tack vare fysiska medlemskaps-
kort som de får via Nordjobb Danmark i 
början av sommaren. 

Under sommaren så hade vi välkomstfe-
ster i alla de tre största Nordjobbområ-
dena i Danmark. Vi firade nationaldagar 
(Grönlands, Sveriges och Danmarks), 
vi cyklade runt Bornholm (130km på 10 
timmar!), målade som Skagenmålarna 
ute på Grenen i Skagen, vi byggde vår 
egen svenska midsommarstång, deltog 
i flertalet olika Skt. Hans bål, hade Nor-
disk Afton, ölprovning hos Carlsbergs 
bryggerier, kubbspel, konsertbesök på 
Tivoli, språkkurs i grönländska etc. Vi 
samarbetade även med Nordiska Biblio-
teksveckan där vi hjälpte dem med inläs-
ningar av de aktuella böckerna för året 
(nordjobbarna kom till kontoret och spe-
lade in sina egna uppläsningar vilket de 
tyckte var jätteroligt) och vi läste högt ur 
de danska texterna för att bättre lära oss 
danska. 

Boendet
Boendet har i förutom Odense och i be-
gränsat omfång i Köpenhamn skett gen-
om kontrakterande av privata uthyrare. 
Det har under sommaren 2013 fungerat 
bra. I Skagen hade vi väldig tur och fick 
till ett utmärkt samarbete med Grenen 
Camping som kunde ordna boende åt 
samtliga nordjobbare i små stugor. Det 
var väldigt lyckat. Campingen är väl pla-
cerad i närheten av arbetet. Detta samar-
bete är mycket viktigt för Nordjobb Dan-
marks framtid. 

Massmedia och pressmeddelanden

Nordjobb Danmark genomförde tillsam-
man med FNF en stor succé under vå-
ren då det arrangerades ett seminarium 
på Christiansborg – regeringsbyggnaden 
i Köpenhamn. Här diskuterades ung-
domsarbetslösheten i Norden och vi bjöd 
in unga politiker från hela Norden för att 
komma och debattera och diskutera. Ar-
rangemanget är återkommande och vi 
anser att det tillför mycket till program-
mets marknadsföring, särskilt gällande 
att skapa en goodwill bland politiker i 
Norden och sprida vårt varumärke till 
dem.

Vi var väldigt aktiva i media i sommar 
också. Nordjobb Danmark fick två helsi-
dor i den Fynska tidningen och i tidningen 
på Bornholm.
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Carls Bastion – Øresundsmiljøskolen 
Øresundsmiljøskole - Grøn skole

Foreningen NORDEN har et godt og 
udviklet samarbejde med Københavns 
Kommune. Vi driver sammen med kom-
munen Øresundsmiljøskolen på Carls 
Bastion på Christianshavn, hvor miljøun-
dervisning i nordisk regi til københavnske 
folkeskoler er central for virksomheden. 
Det kan i øvrigt nævnes, at de nordiske 
miljøministre ved flere lejligheder har be-
søgt miljøskolen, 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 mate-
riale til brug for naturfagslærere og deres 
elever.

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

Tjenestens primære formål er at hjælpe 
privatpersoner der flytter eller pendler 
mellem de nordiske lande. Det drejer sig 
for eksempel om arbejdstagere, arbejds-
søgende, studerende og pensionister. 
Hallo Norden hjælper primært ved at hen-

vise brugere til relevante myndigheder i 
de nordiske lande. 

Hallo Norden registrerer de problemer 
der opstår når borgere kommer i klemme 
på grund af forskelle i de nordiske lan-
des lovgivning og administrationspraksis. 
Disse grænsehindringer rapporteres til 
Nordisk Ministerråds grænsehindrings-
sekretariat. 

Hallo Norden har kontorer i Danmark, Fin-
land, Island, Norge, Sverige, på Færøerne 
og på Åland. 

Informationsarbejdet
Hallo Norden giver information om at 
flytte, bo, arbejde og studere i Norden 
på norden.org/hallo og besvarer person-
lige henvendelser på dansk, finsk, fær-
øsk, islandsk, norsk, svensk og engelsk. 
Desuden arrangerer Hallo Norden infor-
mationsarrangementer for myndigheder, 
sagsbehandlere, politikere med flere om 
mobilitet og grænsehindringer i Norden.

Hallo Norden på nettet
Hallo Norden arbejder målrettet på at 
sikre at vi leverer målrettet, god og let-
forståelig information på vores netsider. 
Meningen er at man skal kunne finde svar 
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på de fleste almindelige spørgsmål om at 
bo, arbejde og studere i Norden på net-
siderne uden at behøve at tage personlig 
kontakt og vente på svar. 

I 2013 besøgte 850.000 brugere Hallo 
Nordens netsider. Det er en stigning på 
43 procent i forhold til 2012. Fra Danmark 
søgte cirka 200.000 brugere information 
fra Hallo Nordens netsider. Heraf søgte 
mere end en fjerdedel oplysninger om at 
arbejde i Norge. 

Spørgsmål til Hallo Norden
Hallo Norden besvarer alle typer af hen-
vendelser der drejer sig om at bevæge 
sig over de nordiske grænser. De fleste 
spørgsmål drejer sig om uddannelse, 
skat, social sikring, folkeregistrering, 
pension, børn og barsel samt a-kasse og 
dagpenge. 

Hallo Norden i Danmark besvarede i 
2013 738 henvendelser. Dette er et fald 
i forhold til 2012 hvor vi besvarede 880 
henvendelser. Antallet af henvendelser er 
faldet en smule i alle de nordiske lande i 
forhold til 2012, som var et rekordår for 
Hallo Norden. Den store stigning i antal-
let af besøg på Hallo Nordens netsider 
vidner dog om at dette fald ikke skyldes 
faldende interesse for at arbejde eller stu-
dere i et andet nordisk land.

Hallo Nordens arrangementer
Hallo Norden henvender sig til private, 
men vi får også en del spørgsmål fra virk-
somheder der vil slå sig ned, sælge varer 
eller rekruttere medarbejdere i et andet 
nordisk land. 

Der findes på nuværende tidspunkt ikke 
en samlet nordisk tjeneste der kan vej-
lede virksomheder i Norden. Hallo Nor-
den arrangerede derfor i forbindelse med 
Nordisk Råds session en debat om be-
hovet for information til virksomheder. I 
debatten kom det frem at Dansk Byggeri 
vurderer at 60 procent af de danske virk-
somheder der ønsker at etablere sig i et 

andet nordisk land, må opgive på grund 
af problemer med besværlige regler og 
dårlig information.

Nordisk Ministerråd gennemfører i 2014 
en analyse af behovet for information til 
virksomheder i Norden.

Hallo Norden har desuden været medar-
rangør af en konference om skatte- og 
socialsikringsproblemer for kulturarbej-
dere i Øresundsregionen og en nordisk 
rundbordssamtale for myndigheder om 
problemer med forskellige regler for legi-
timation i de nordiske lande. 

Grænsehindringer
Hallo Norden identificerer nye grænse-
hindringer og rapporterer dem til Nordisk 
Ministerråd. Arbejdet med grænsehin-
dringerne koordineres af Nordisk Mi-
nisterråds grænsehindringssekretariat, 
der også sikrer løbende kontakt mellem 
de mange aktører der arbejder med at 
løse og informere om grænsehindringer: 
Grænsehindringsforum, grænseregionale 
komiteer og informationstjenester.

Nye tider for grænsehindringsarbejdet
Grænsehindringsforums mandat udløb 
31. december 2013. Forummet er blevet 
erstattet af Grænsehindringsrådet, som 
foruden en repræsentant for hvert af de 
nordiske lande og selvstyrende områder 
også som medlemmer har Nordisk Mini-
sterråds generalsekretær og en repræ-
sentant for Nordisk Råd. Danmarks re-
præsentant i rådet er Ole Stavad, som er 
én af blot to gengangere fra Grænsehin-
dringsforum. Nordisk Råd repræsenteres 
i rådet af Bertel Haarder.

Med det nye Grænsehindringsråd følger 
et nyt mandat og en ny handlingsplan 
for Nordisk Ministerråds arbejde med 
grænsehindringer. I handlingsplanen har 
de nordiske lande formuleret en ny, fæl-
les definition af hvad en grænsehindring 
er, og der lægges op til at Grænsehin-
dringsrådet foretager klarere prioriterin-
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ger. Handlingsplanen lægger også op til 
en styrket koordinering mellem grænse-
hindringssekretariatet, Grænsehindrings-
rrådet, nationale myndigheder, grænse-
komiteer og informationstjenester.

Hallo Norden har i løbet af 2013 delta-
get i Nordisk Ministerråds arbejde med 
at videreudvikle en database over kendte 
grænsehindringer. Databasen findes på 
www.norden.org/granshinder.

Eksempler på grænsehindringer
I samarbejdsministrenes redegørelse til 
Nordisk Råds session nævnes ni græn-
sehindringer som er løst 2013. Heriblandt 
to som Hallo Norden i Danmark ofte er 
stødt på:

•	 	I	 2012	 indførte	 Danmark	 et	 optje-
ningsprincip for familieydelser. Det 
betød at udenlandske familier skulle 
bo eller arbejde i Danmark i to år før 
de havde optjent ret til fuld børne- og 
ungeydelse. Efter henvendelse fra 
EU-kommissionen har Danmark æn-
dret praksis således at optjenings-
princippet ikke gælder for borgere fra 
EØS-lande. I praksis er dette problem 
derfor nu løst for nordiske borgere.

•	 	I	flere	år	er	visse	nordiske	studerende	
i Sverige endt i en situation hvor de 
hverken er blevet opfattet som socialt 
sikret i deres hjemland eller hverken 
deres hjemland eller i Sverige. Pro-
blemet skyldes at de nordiske lande 
fortolker en EU-forordning forskelligt. 
Sverige har i 2013 valgt at ændre på 
sin fortolkning, hvilket forventes at be-
tyde at en række studerende der hid-
til ikke har været socialt sikret i noget 
land, nu kan blive det i Sverige.

Hallo Norden i Danmark har ikke mødt 
nye grænsehindringer i 2013, men vi ser 
fortsat eksempler på flere velkendte pro-
blemstillinger. For eksempel:

•	 	Det	er	meget	svært	for	ældre	på	pleje-

hjem at flytte til et andet nordisk land. 
For eksempel i situationer hvor de ikke 
længere har familie i det land hvor de 
bor. Tilsvarende problemer findes for 
personer der på grund af handikap er 
afhængig af hjælpemidler og/eller en 
høj grad af pleje.

•	 	Førtidspensionister	der	har	arbejdet	 i	
flere lande skal gennem arbejdsprøv-
ning og opfølgning i alle lande hvor 
de søger pension og risikerer dermed 
let kun at kunne få en brøkpension fra 
det land hvor de bor.

•	 	Personer	der	arbejder	som	vikarer	el-
ler freelancere i to lande har ofte svært 
ved at få et klart svar på hvilket land 
de er socialt sikrede i. 

Hallo Nordens samlede årsrapport findes 
på www.norden.org/hn-rapport.

Foreningen NORDEN, Middelfart Kom-
mune og Middelfart Museum markerer i 
samarbejde med Hindsgavl Slot 200-års 
jubilæet for denne historiske begivenhed. 
Markeringen vil bestå af:

1. Konference - 8. februar 2014. 
2.  Undervisningsforløb i folkeskolen og 

gymnasiet - primo 2014. 
3.  Historisk udstilling - sideløbende med 

undervisningsforløbet og frem til ok-
tober, Middelfart Museum.

4.  En folkelig event - uge 21 i maj i Mid-
delfart kulminerende med event på 
Hindsgavl Slot den 24. maj

Projektet understøtter den nationale mar-
kering af 200-års jubilæet ved at rette fo-
kus på begivenhederne for 200 år siden, 
samt de dansk-norske relationer op til i 
dag og ud i fremtiden. Vi ønsker at formid-
le dansk-norsk historie til folkeskolerne 
og gymnasierne i Danmark og lægge op 
til et fælles skandinavisk undervisnings-
forløb, som forhåbentlig kan inspirere til 
fremtidige undervisningsforløb på kryds 
af landegrænser. Endelig vil vores projekt 
være en bred folkelig markering af jubi-
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læet, som understreger at man også ude 
i provinsen er opmærksomme på Dan-
mark og Norges fælles kultur og historie.  
 
Aktiviteterne henvender sig til en national 
og regional målgruppe. Målgruppen til de 
enkelte dele af projektet udspecificeres 
nedenfor. 

Konferencen blev afholdt den 8. februar 
2014 på Hindsgavl Slot 

Konferencen fandt sted på 200-års da-
gen for udsendelsen af ”Kongeligt aabent 
Brev” og ”Kongelig Kundgørelse” vedrø-
rende Norges afståelse til Sverige. Pro-
klamationerne var en politisk nydannelse 
inden for den danske enevælde, hvor 
monarkerne ikke hidtil havde forsvaret 
den førte politik over for befolkningen.  
Det var udenrigsminister Rosenkrantz, 
der insisterede på, at Frederik VI person-
ligt måtte forklare afståelsen af Norge. 
Rosenkrantz ville ikke selv påtage sig an-
svaret, men han skrev udkastet til begge 
proklamationer. Af politiske årsager var 
det vigtigt for Rosenkrantz, at det skulle 
se ud som om, aktstykkerne var udstedt 
før ratifikationen af Kielerfreden, derfor 
blev de forsynet med dateringen 18. ja-
nuar 1814, Middelfart, selvom de først 
udkom den 8. februar. Det overordnede 
tema for konferencen var det komplekse 
dansk norske forhold efter 1814 som føl-
ge af den relativt fredelige skilsmisse. Be-
givenhederne op til og i 1814 blev natur-
ligvis også belyst, ligesom forskerne blev 
bedt om at forholde sig til det nutidige og 
fremtidige dansk norske forhold.  Konfe-
rencen henvendte sig til en national og en 
regional målgruppe. Der var ca. 400 del-
tagere i konferencen. 

Undervisningsforløbets overordnede 
formål er at gøre folkeskoleeleverne og 
gymnasieeleverne bekendte med afstå-
elsen af Norge, samt de følgevirkningen 
bruddet har haft for Danmark og Norden 
fremadrettet. Afståelsen af Norge kan 
være emne for en tværfaglig projektuge 

for alle klassetrin i folkeskolen. Den hi-
storiske begivenhed lægger op til, at man 
kan diskutere flere forskellige centrale 
begreber, som også har relevans for ele-
verne i dag. 

Det udarbejdede undervisningsmateriale 
til folkeskolens mellemtrin og udskoling, 
som nu ligger på http://www.middelfart-
museum.dk/1814-danmarks-afstaaelse-
af-norge, vil kunne benyttes af alle lan-
dets skoler, som det foreligger, også efter 
projektets udløb. Undervisningsmateria-
let til indskolingen er målrettet folkesko-
lerne i Middelfart, men selve konceptet 
kan anvendes af andre skoler.  

Undervisningsmaterialet til gymnasierne 
inddrager fagene: historie, geografi og 
samfundsfag.   

Temaerne bygger på den danske stat før 
og efter 1814, standssamfund, nordisk 
identitet, enevælde, demokrati, reformer, 
ytrings- og trykkefrihed, patriotisme, det 
dobbelte fædrelandsbegreb, statsbanke-
rot, småstatsmentalitet, nordisk samar-
bejde efter 1814 m.m.

Eleverne præsenteres for temaerne gen-
nem tværfaglige forløb, hvor det ikke 
kun er de historiske begivenheder, der 
er i centrum. Formålet med den tværfag-
lige tilgang er at give eleverne en mere 
håndgribelig fornemmelse af, hvordan 
det har været at leve i den danske for 
200 år siden. Alle fag kan i teorien inddra-
ges. I Samfundsfag kan man præsentere 
eleverne for de centrale begreber: ene-
vælde, demokrati, standssamfund osv. I 
Hjemkundskab, Musik og Håndarbejde 
kan eleverne stifte bekendtskab med for-
skellige befolkningsgruppers madvaner, 
musik og beklædning. Den danske stats 
udbredelse før og efter 1814 samt årsa-
gerne til de danske kolonier kan være et 
emne i Geografi. I Idræt kan man præ-
sentere eleverne for datidens gymnastik, 
som blev indført som fag ved skolerefor-
men i 1814. I sprogfagene kan eleverne 
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læse danske, norske og tyske tekster fra 
perioden og uddrag fra senere romaner, 
skuespil etc. som belyser nordisk identi-
tet og fællesskab.  

Indskolingen (0.-3. klasse)
Historiefortællingen skal ses fra et barns 
perspektiv. Der vil primært være tale om 
en lokalhistorisk vinkling, hvor man indfø-
rer eleverne i dagligdagsbegivenheder op 
til og under Norges afståelse. Undervis-
ningsmaterialet består af en fiktiv dagbog 
skrevet af en opdigtet 8-årig købmands-
datter fra Middelfart. Dagbogen suppleres 
af en historiekasse, der indeholder objek-
ter nævnt i dagbogen (beklædningsgen-
stande, legetøj m.m.) samt introduktioner 
til datidige lege og aktiviteter.  

Mellemgruppen (3.-6. klasse)
Historiefortællingen ses fra en voksens 
perspektiv med en overordnet national 
vinkling. Eleverne præsenteres for tek-
ster med både politisk og hverdagsagtigt 
indhold. Eleverne præsenteres for te-
maer såsom demokrati, nationalisme og 
nordisk identitet. Forudsætningen herfor 
er en indføring i den historiske kontekst. 
Under de forskellige temaer laves relatio-
ner til nutidige forhold. 

Udskolingen (7.-9. klasse)
Historiefortællingen ses fra et politisk 
perspektiv med en international vinkling. 
Temaerne gennemgås på et højere niveau 
end i mellemgruppen. 

Gymnasiet
Undervisningsmaterialet består af tvær-
faglige cases med et politisk perspektiv 
med en international vinkling. 

Venskabsbyer
Et af temaerne for eleverne i udskolingen 
lægger op til samarbejde via Skype og 
email med elever fra norske og svenske 
venskabsbyer. 

Den folkelige event finder sted i uge 21 i 
2014 – den såkaldte ”norske uge” – hvor 

der afholdes flere 1814-arrangementer i 
København og Norge i anledning af 200-
års jubilæet for Norges grundlov. Eventen 
indledes med en uges optakt i Middelfart 
og slutter med en stor finale lørdag den 
24. maj på Hindsgavl Slot. Kronprinse-
parret vil modtage en invitation til den 24. 
maj. 

Den folkelige event er kulminationen på 
vores omfattende 1814-projekt. Det over-
ordnede formål med den folkelige event 
er at inddrage befolkningen i Region Syd-
danmark inkl. lokale folkeskoleelever i hi-
storien om skilsmissen mellem tvillinge-
riget Danmark-Norge i januar 1814 efter 
over 400 års sameksistens. 

Vi arbejder på at engagere store dele af 
Middelfarts butikker og restauranter, så 
de vil køre et historisk tema i uge 21. 
Restauranterne kunne f.eks. sætte ret-
ter fra starten af 1800-tallet på menu-
kortet, mens de handlende kunne sælge 
historisk legetøj, beklædningsgenstande 
o.s.v. og/eller køre et norsk tema. Der er 
bevaret nogle lokale prædikener fra kri-
gen 1807-14, som vi håber præsten vil 
afholde i kirken. Derudover vil vi inddrage 
byens foreninger. Museets 1814-udstil-
ling vil naturligvis have daglige rundvis-
ninger, ligesom historiske byvandringer 
er en mulighed. 

Aktiviteter på Hindsgavl lørdag 
den 24. maj
Hindsgavl har før med stor succes afholdt 
store arrangementer med flere tusinde 
besøgende. Vi planlægger at afholde ad-
skillige aktiviteter på Hindsgavl.

Udendørsaktiviteter:
•	  Åbningstaler – Borgmesteren og di-

rektøren for Realdania. 

•	  Et historisk marked – Pottemagervarer 
(lerfade m.m.), porcelæn, klæde, spej-
le og silke (udenlandske luksusvarer), 
husflid (hornskeer, træsko, riveskafter, 
kurve, sokker, huer dvs. nødvendige 
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dagligdagsting), beklædningsgen-
stande til bal, legetøj (trædukker, klu-
dedukker, papmachedukker, lerkugler, 
snurretoppe, stylter, piv-i-røv-fløjter, 
fioler) samt historiske retter (æbleski-
ver, brød, kålretter, grød osv.) ledsaget 
af foredrag af madhistoriker. 

Hindsgavl fremstiller de historiske retter 
til markedet. En del af markedsboderne 
afsættes til lokale skoleklasser, der får mu-
lighed for at sælge selvproducerede effek-
ter – stylter, ildklemmer, huer, sokker m.m.

•	  Gøgl og lir (akrobater, jonglører, ku-
riositetsudstillinger) i forbindelse med 
markedet.

•	  Sejltur til Fænø (lokale skibsejere fore-
spørges).

•	  Hestevognskørsel.

•	  Rundvisninger i Hindsgavls historiske 
have med foredrag (museet).

•	  Historiske lege med datidens legetøj. 
F.eks. en keglebane og gå på stylter. 
Lokale skoleklasser står for at præ-
sentere legene.

•	  Rollespil (rollespilsforening forespør-
ges).

•	  Eksercits, dans, korsang (lokale for-
eninger og skoleelever forespørges). 

•	  Folkedans (lokal forening forespør-
ges).

Aktiviteter inde på selve slottet 
•	  Kammermusik.

•	  Historisk udstilling med bl.a. skrive-
bordet som Frederik VI skal have be-
nyttet under sit ophold på Hindsgavl. 

•	  Recitation af digte og oplæsning af 
datidige fortællinger (biblioteket fore-
spørges).

•	  Skrivekonkurrence med fjerpen og 
blæk (museet og biblioteket).

•	  Foredrag om Hindsgavl, 1814, Jens 
Juel. 

•	  Kirkens pigekor.

•	  Udstilling af porcelæn fra tiden (Grim-
merhus).

•	 Det er bevidst, at aktiviteterne inde på 
slottet fremstår mere finkulturelle end 
aktiviteterne under åben himmel. For-
målet hermed er at demonstrere kon-
trasten mellem almuens og borgernes 
aktiviteter og adelens mere dannede 
sysler anno 1814. 

SAMARBEJDE MED FONDE
Foreningen NORDEN er repræsenteret i 
en række af de bilaterale nordiske fonde, 
nemlig:

•	Kulturfonden	for	Danmark	og	Finland

•	Fondet	for	dansk-svensk	Samarbejde

•	Fondet	for	dansk-islandsk	Samarbejde

I Kulturfonden for Danmark og Finland er 
Foreningen NORDEN repræsenteret ved 
Arne Nielsen. I Fondet for dansk-svensk 
Samarbejde og Fondet for dansk-is-
landsk Samarbejde er Foreningen NOR-
DEN repræsenteret 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.
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FNF
FNF har siden 1. august 2012 haft sit sekretariat i Foreningen NORDENs lokaler i 
Malmøgade i København. Sekretariatet er ledet af  FNFs generalsekretær Kristín 
Ólafsdóttir.

Præsidiets medlemmer er formændene for de nationale Norden-foreninger og en re-
præsentant for Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). I 2013 har sammensætningen 
været følgende:

Danmark Arne Nielsen til 3. maj/Karen Ellemann fra 4. maj 
Finland Anders Rusk 
Færøerne Hallstein Sigurdsson 
Island Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir 
Norge Olemic Thommessen (formand)
Sverige Sinikka Bohlin (næstformand)
Åland Folke Sjölund (næstformand) 
FNUF Fredric Jådd-Nygård, Norge 

Præsidiet har haft 2 møder i løbet af året: i Stockholm den 9. april og i Oslo den 27. 
oktober.  Arbejdsudvalget har bestået af Olemic Thommessen, formand og næstfor-
mændene Folke Sjölund og Sinikka Bohlin.

Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/generalsekretærerne i de nationale Nor-
den-foreningene og en repræsentant for FNUF. Direktørkollegiet ledes af FNF’s gene-
ralsekretær og fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet. Kollegiet har haft 
følgende sammensætning i 2013:

FNF Kristín Ólafsdóttir
Danmark Peter Jon Larsen
Finland Henrik Wilen
Island Ásdís Eva Hannesdóttir
Færøerne Ingi Samuelsen
Norge Espen Stedje
Sverige Bo Andersson
Åland Sofie Norrlund
FNUF Laura Mynttinen til 31. juni/Anne Malmström fra 1. juli

Direktørkollegiet har haft 4 møder i løbet af året: i København den 7. marts, 16. august, 
i Oslo den 28. oktober, og i København den 19. november. 

Foreningerne Nordens forbund har i 2013 fulgt det nordiske samarbejde og stræ-
bet efter at påvirke debatten og udviklingen af samarbejdet via løbende dialog med 
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. Temaerne omkring tættere nordisk samarbejde/
nordisk forbundsstat, nordisk skolesamarbejde, mobilitet på arbejdsmarkedet samt 
det nordiske sprogfællesskab har været blandt FNFs prioriterede områder under året.
Projektvirksomheden har under 2013 været præget af det videre arbejde og udvikling 
af allerede igangsatte projekter, Norden i Skolen, Nordjobb og det nordiske højtlæs-
ningsprojekt Nordisk Biblioteksuge, men også uvikling af nye projekter og program-
mer som der redegøres for her neden. 
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Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af 
kærneområderne i Norden-foreningernes 
virksomhed. Forbundet har under året ar-
bejdet på at videreudvikle internetporta-
len Norden i Skolen, www.nordeniskolen.
org. Projektet skaber en digital platform, 
som giver lærere og andre sproginteres-
serede en lang række unikke redskaber, 
som bibringer arbejdet med sprogforstå-
elsen helt nye muligheder. Portalen blev 
lanceret i forbindelse med Nordisk Råds 
session i Oslo og inden året var omme 
havde over 500 lærere registreret sig på 
portalen. Projektet er under året blevet 
præsenteret på en række konferencer og 
seminarer i Norden. 

I 2013 fortsatte Nordjobb www.nordjobb.
org med at arbejde med Jobbresan som 
blev startet i 2012 sammen med Søder-
hamns kommune og Arbetsförmedlin-
gen i Sverige. Projektet viser, hvordan 
geografisk mobilitet på det nordiske ar-
bejdsmarked kan være et grundlag for at 
hjælpe unge mennesker, der befinder sig 
langt fra arbejdsmarkedet, og give dem 
et ekstra stød for at hjælpe dem med at 
få et arbejde og således øge deres kom-
petencer på arbejdsmarkedet. Jobbresan 
har fået stor opmærksomhed i de sven-
ske, nordiske og internationale medier. 
Under 2013 voksede projektet, således 
at syv svenske kommuner og totalt 133 
unge mennesker deltog. Skønt et inten-
sivt lobbyarbejde for at få finansiering for 
driften af projektet, lykkedes det ikke og 
det bliver derfor ikke muligt at gennem-
føre projektet år 2014.

I slutningen af 2013 fik Nordjobb midler 
fra den Europeiska Socialfond til at arbej-
de med projektet Entreprenørskab over 
grenser under 2014. Projektet kan på en 

måde ses som en fortsættelse af Job-
bresan, idet projektet vender sig til unge 
mennesker som står langt fra arbejds-
markedet.

Nordisk biblioteksuge gennemførtes for 
17. gang år 2013 med teamet Vinter i 
Norden. Projektet er beskrevet andet-
steds i årsrapporten.

Forbundet har under året arbejdet med at 
samle nordiske medborgerorganisationer 
til en portal hvor de kan finde frem til hin-
anden for samarbejde og informations-
formidling. Ligeledes hvor andre aktører 
kan finde frem til nordiske organisationer 
med henblik på at inddrage dem i arran-
gementer eller debat om nordiske forhold. 
Ikke mindst burde denne portal kunne 
være til nytte for Nordisk Ministerråd og 
Nordisk Råd når de søger dialogpartere 
eller høringsinstanser omkring forskellige 
temaer. Netværket har fået navnet Orga-
nisationernes nordiske netværk, ONN. 

Nordisk Ministerråd (NMR) ved Em-
bedsmandskomitéen for Uddannelse 
og Forskning har udpeget Foreningerne 
Nordens Forbund (FNF) som nyt forvalt-
ningsorgan for Nordisk Sprogkoordina-
tion pr. 1. januar 2014, og funktionen er 
således nyoprettet. FNF ansatte en chef-
konsulent den 18. november 2013 til 31. 
december 2013 for at forberede overta-
gelsen af Nordisk Sprogkoordination. 

På præsidiets møde i Stockholm den 9. 
april var mødets tema Civil sikkerhed. På 
præsidiets møde den 27. oktober i Oslo, 
under Nordisk råds session, var mødets 
tema bl.a. de frivillige organisationers 
nordiske netværk og NMRs strategi for 
samarbejdet med det civile samfund.
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LANDSKONTORET 2013

Peter Jon Larsen  Generalsekretær
Maj-Britt Skovbro Hansen Bogholder
Carl Mikael Tegelund Udvekslings- og skolekonsulent
Suzanne Leitão Willis  Medlemsadministrator
Preben Sørensen  Journalist, Norden Nu
Jakob Tråsdahl Eriksen Hallo Norden
Mette Holbech Hallo Norden
Kenn Clarke DTP/Grafisk Design

LANDSSTYRELSEN 2013

Arne Nielsen (indtil maj 2013)
Karen Ellemann (fra maj 2013) 

REPRÆSENTANTSKABSVALGTE:

Marion Pedersen
Susanne Prip Madsen
Bente Dahl
Dorit Myltoft
Jørgen Glenthøj
Kristen Touborg
Line Barfod
Karen Klint

Marie Krarup (indtil maj 2013)
Jeppe Mikkelsen (indtil maj 2013)
Finn Sørensen 
Liselott Blixt (fra maj 2013) 
Uffe Elbæk (fra maj 2013)
Annette Lind (fra maj 2013)

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
Ann Møller Gram 
Hanne Ekstrand
Martti Issakainen (indtil maj 2013)
Erling Pilgaard
Lizzie Moe
Svend Tychsen
Gunnar Eskildsen
Marianne Højland
Ole Nielsen
Bodil Porsbjerg
Arne Nielsen

FORRETNINGSUDVALG 2013

Karen Ellemann (fra maj 2013)
Marion Pedersen (fra maj 2013)
Arne Nielsen (indtil maj 2013)
Susanne Prip Madsen (indtil maj 2013) 
Georg Møller
Erik Rasmussen
Merete Riber
Bente Dahl 
Birte Fangel 
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Lokalafdeling Fornavn Efternavn
Allerød Steen von Sehested
Assens/Glamsbjerg Karen Valeur
Ballerup Tonny Rönnborg
Bornholm Carsten Rolsted Jensen
Brande   Bodil Porsbjerg
Brønderslev Else Marie Pedersen
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 Lise Witthøft
Furesø Georg Møller
Fåborg Lisbeth Johansen
Gentofte Arne Husfeldt
Gladsaxe/Herlev Ruth Møllgaard Olsen
Glostrup & omegn Jens K. L. Jørgensen
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 Anne Aamand Kristensen
Hobro & omegn Lisbeth Carlsen
Holmegaard Vakant 
Holstebro Frode Riber
Horsens Kirsten Bille
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
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Malt Herred Arne Madsen
Middelfart Vakant 
Midtfyn Tom Warren
Morsø Martin Horsted
Møn / Bogø Boye Vestergaard
Nakskov Ellen Lind Hansen
Nordfyn  Svend-Erik Errebo-Hansen
Nyborg Dorit Myltoft
Nykøbing Falster Bent Jensen
Nysted Leo Thorsen
Næstved Hennning Jensen
Nørre Rangstrup Herred Peter M. Bramsen 
Odder/Hørning Aage Augustinus
Odense Svend Tychsen
Præstø Torben Dinesen
Randers / Langå Bjarne Dalum
Ringkøbing Mette Helena Ellekilde
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 Karen Rugaard
Slagelse Steen Ludvigsen
Sorø Helge T. Torm
Stevns Horst Johannsen
Struer Birgit Østergaard
Svendborg Elinor Harder
Sydslesvig   Svend Kohrt
Sæby Aage  Balle-Petersen
Sønderborg / Gråsten Jens  Peter Thestrup
Thisted Else Lund
Tølløse / Holbæk / Jernløse Birgitte Steen
Tønder Tage Sørensen
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-Mikkel-
sen
Aabenraa Birte Fangel
Aalborg & Omegn Erling Pilgaard
Ålestrup   Kirsten Bollerup
Århus Torkil Würtz
Aars Vakant 
Årslev Niels Kronvald
Årup / Vissenbjerg Peter Jensen
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MEDLEMSTAL PR. 31. DECEMBER 2013

    Frem /
Lokalafdeling 31. dec 2013 31. dec 2012 tilbagegang i %

0600 FREDERIKSBERG 162 162 0 0
1109 KØBENHAVN 278 290 -12 -4,1

KREDSEN  KØBENHAVN/FREDERIKSBERG i alt 440 452 -12 -2,7

0201 BALLERUP 52 57 -5 -8,8
0700 GENTOFTE 79 87 -8 -9,2
0711 GLADSAXE/HERLEV 69 77 -8 10,4
0703 GLOSTRUP & OMEGN 54 54 0 0
0800 HVIDOVRE 48 49 -1 -2,0
2006 HØJE TAASTRUP 26 26 0 0
1108 KØGE 73 84 -11 -13,1
1200 LYNGBY/TAARBÆK 283 280 3 1,1
1805 ROSKILDE 219 182 37 20,3
1808 RØDOVRE 21 21 0 0,0
1103 TÅRNBY/DRAGØR 58 54 4 7,4

KØBENHAVNS OMEGNSKREDS i alt 982 971 11 1,1

0100 ALLERØD 233 238 -5 -2,1
2802 EGEDAL 88 95 -7 -7,4
0604 FREDENSBORG/HUMLEBÆK 129 147 -18 -12,2
0607 FREDERIKSSUND 72 76 -4 -5,3
0610 FURESØ 40 39 1 2,6
0806 GRIBSKOV 46 49 -3 -6,1
0608 HALSNÆS 116 125 -9 -7,2
0807 HELSINGØR 111 109 2 1,8
0810 HILLERØD 239 244 -5 -2,0
0202 RUDERSDAL 196 200 -4 -2,0
 
NORDSJÆLLANDS KREDS i alt 1270 1322 -52 -3,9

2201 DRAGSHOLM 130 92 38 41,3
1101 KALUNDBORG 76 76 0 0
1107 KORSØR 139 137 2 1,5
1804 RINGSTED 264 244 20 8,2
1910 SLAGELSE 116 130 -14 -10,8
1911 SORØ 133 120 13 10,8
2003 TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE 0 83 -83 -100

VESTSJÆLLANDS KREDS i alt 858 882 -24 -2,7

(TØLLØSE/HOLBÆK/JERNLØSE lagt sammen med de tilhørende afdelinger i kredsen)
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1810 FAXE 33 36 -3 -8,6
0814 HOLMEGAARD 1 2 -1 50,0
1306 MØN/BOGØ 140 153 -13 -8,5
1401 NAKSKOV 64 68 -4 -5,9
1405 NYKØBING F 138 157 -19 -12,1
1408 NYSTED 69 71 -2 -2,8
1409 NÆSTVED 69 80 -11 -13,8
1601 PRÆSTØ 53 54 -1 -1,9
1807 RØDBY/HOLEBY/MARIBO 54 55 -1 -1,8
1901 SAKSKØBING 21 23 -2 8,7
1912 STEVNS 97 103 -6 -5,8
2206 VORDINGBORG/LANGEBÆK 71 81 -10 -12,3

STORSTRØMS KREDS i alt 810 883 -73 -8,3

1809 BORNHOLM 146 162 -16 -9,9

BORNHOLMS KREDS i alt 146 162 -16 -9.9

0103 ASSENS/GLAMSBJERG 123 119 4 3,4
0611 FÅBORG 91 100 -9 -9,0
1104 KERTEMINDE 172 180 -8 -4,4
1201 LANGELAND 45 43 2 4,7
1214 LANGESKOV 358 368 -10 -2,7
1304 MIDDELFART 17 15 2 13,3
1305 MIDTFYN 55 57 -2 -3,5
0204 NORDFYN 168 155 13 8,4
1404 NYBORG 34 36 -2 -5,6
1502 ODENSE 113 114 -1 0,9
1916 SVENDBORG 79 76 3 3,9
2701 ÆRØ 95 96 -1 -1.0
2908 ÅRSLEV 85 86 -1 -1,2
2907 ÅRUP/VISSENBJERG 62 64 -2 -3,1

FYNS KREDS i alt 1497 1509 -12 -0,8

0609 FRØS HERRED/HADERSLEV 174 188 -14 -7,4
1410 NR. RANGSTRUP HERRED 59 71 -12 -16,9
1922 SYDSLESVIG 348 353 -5 -1,4
1921 SØNDERBORG/GRÅSTEN 192 193 -1 0,1
2004 TØNDER 201 212 -11 5,2
2901 AABENRAA 200 201 -1 -0,5

SØNDERJYLLANDS KREDS i alt 1174 1218 -44 -3,6



50 FORENINGEN NORDEN Årsberetning 2013

0502 ESBJERG 31 32 -1 -3,1
1301 MALT HERRED 122 119 3 2,5
2202 VARDE 68 69 0 0,0

RIBE KREDS i alt 221 219 2 0,9

0605 FREDERICIA 76 79 -3 -3,8
0816 HORSENS 128 134 -6 -4,5
1106 KOLDING 64 66 -2 -3,0
2005 TØRRING 12 12 0 0,0
2203 VEJLE 56 64 -8 -12,5

VEJLE KREDS i alt 336 355 -19 -5,4

0207 BRANDE 119 126 -7 5,6
0809 HERNING 212 211 1 0,5
0815 HOLSTEBRO 138 134 4 3,0
1001 IKAST 52 48 4 8,3
1203 LEMVIG 43 50 -7 -14,0
1803 RINGKØBING 56 64 -8 -12,5
1908 SKJERN/TARM/VIDEBÆK 70 72 -2 -2,8
1913 STRUER 176 180 -4 -2,2

MIDT-VEST KREDS i alt 866 885 -19 -2,1

0501 EBELTOFT (lagt sammen med Kaløv) 0 122 -122 -100,0
0802 FAVRSKOV (Hadsten/Hinnerup) 57 55 22 40,0
0804 HAMMEL (lagt sammen med Hadsten) 0 23 -23 -100,0
1102 KALØVIG 207 113 94 83,2
1501 ODDER/HØRNING 312 304 8 2,6
1801 RANDERS/LANGÅ 72 78 -6 -7,7
1902 SAMSØ 57 54 3 5,6
1903 SILKEBORG 151 160 -9 -5,6
2905 ÅRHUS 237 234 3 1,3

ÅRHUS KREDS i alt 1113 1143 -30 -2,6

1112 KARUP 202 208 -6 -2,9
1105 KJELLERUPEGNEN 82 75 7 9,3
1307 MORSØ 11 12 -1 -8,3
1907 SKIVE 80 83 -3 -3,6
2002 THISTED 121 123 -2 -1,6
2204 VIBORG 218 223 -5 -2,2

MIDT-NORD KREDS i alt 724 724 -10 -1,4
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0209 BRØNDERSLEV 88 80 8 10,0
0613 FARSØ 65 65 0 0,0
0606 FREDERIKSHAVN 169 160 9 5,6
0803 HADSUND 44 47 -3 -6,4
0812 HJØRRING 95 94 1 1,1
0813 HOBRO & OMEGN 65 61 4 6,6
2801 JAMMERBUGT 110 111 -1 -0,9
1204 LØGSTØR 31 27 4 -14,8
1904 SKAGEN 27 29 -2 -6,9
1920 SÆBY 30 28 2 7,1
2903 AALBORG 451 410 41 10,0
2911 AALESTRUP 44 47 -3 -6,4
2906 ÅRS 18 19 -1 -5,3

NORDJYLLANDS KREDS i alt 1237 1178 59 5,0

MEDLEMMER I ALT: 11664 11903 -239 -2,0
Ovennævnte er en oversigt over antal medlemmer -  dvs. parmedlemskaber er opgjort som 2 
medlemmer.

DIREKTE UNDER LANDSKONTORET

MEDLEMMER I UDLANDET MM.  132 134 -2 -1,5
(afd. 2304,2305,2306,2603,2604,2605,2607)

STØTTEMEDLEMMER MM 120 122 -2 -1,6
 (afd: 2303,2401,2402,2602)

SAMLET ANTAL PERSONLIG MEDLEMMER  11916 12159 -243 -2,0

Skole- og biblioteksmedlemmer

Erhvervsskoler 2 2 0 0,0
Efter/ungdomsskoler 23 23 0 0,0
Gymnasier 31 33 -2 -6,1
Seminarier 2 2 0 0,0
Højskoler  11 11 0 0,0
Folkeskoler 193 209 -16 -7,7
Musikskoler 4 4 0 0,0
Andre skoler 4 5 -1 -20,0

Skolemedlemmer i alt 270 289 -19 -6,6
Biblioteker i alt 32 36 -2 -11,1

Antal medlemmer i alt i Foreningen NORDEN: 12218 12484 -266 -2,1



52 FORENINGEN NORDEN Årsberetning 2013

Vidste du, at Foreningen NORDEN

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

  har taget initiativ til:
 o pasfrihed i Norden
 o frit nordisk arbejdsmarked
 o den nordiske socialkonvention
 o det nordiske kultursamarbejde
 o  det nordiske 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 NOR-
DENs 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-afde-
linger i Estland, Letland og Litauen. 

***

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

Du får også information om diverse arran-
gementer – lokalt, på landsplan og fæl-
lesnordisk.


