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Kære venner. 

Nu har vi sendt indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet, der bliver afholdt i 
Århus lørdag den 29. maj 2010 ud. Vi håber 
på stor opslutning til mødet, hvor en ny 
strategi- og handlingsplan skal drøftes og 
vedtages, ligesom der i forlængelse heraf 
skal drøftes nye vedtægter. Forud for 
kredsmøderne i den kommende tid er det 
værd at bemærke, at der ny lægges op til, at 
kredsene får en større repræsentation i 
landsstyrelsen, nemlig et medlem pr. 800 
medlemmer i kredsen, hvor de nuværende 
vedtægter siger et medlem pr. 1200 
medlemmer. Det kan få betydning for din 
kreds, og da landsstyrelsen indstiller 
vedtægterne er det nok en god ide, at I på 
kredsgeneralforsamlingerne forbereder valg 
til landsstyrelsen efter de nye vedtægters 
grænser. 

Venligste hilsner 
Redaktionen 
 

Nätverk, föreningsliv och demografi i 
dagens vänortssamarbete  
 
Pohjola-Norden og Foreningerne Nordens 
Forbund arrangerer i den 6. – 8. August 2010 
Nordisk Træf i Tavastehus i Finland med 
ovennævnte tema.  
”Vänortssamarbetet utgör en central form av 
nordiskt samarbete av idag. Inom ramen för 
det har både kommuner och medborgare stått 
i kontakt med varandra i över 60 år.”, står der 

i indkaldelsen, der fortsætter ” Dagens 
nordiska vänortssamarbete ställs inför nya 
utmaningar. Det är uppenbart att de 
omfattande kommunsammanslagningarna 
leder till att många vänortsförbindelser och 
personliga vänskapsband går förlorade.” 

Deltagerkredsen bliver som ved tidligere 
Nordisk Træf Foreningerne NORDENs 
tillidsfolk og kommunernes 
venskabsbyansvarlige. En god ide er at lade et 
venskabsbybesøg i den finske venskabsby 
være enten optakten til eller afslutningen på 
Nordisk Træf. 

Der er en henvisning til arrangementet på 
vores hjemmeside www.foreningen-norden.dk i 
venstre side, hvor program og 
tilmeldingsblanket også kan hentes. 
 
Karen Ellemann ny nordisk minister 
 
I forbindelse med Statsminister Lars Løkke 
Rasmussens ministerrokade den 23. februar 
2010 blev tidligere indenrigs- og 
socialminister Karen Ellemann udnævnt til 
miljøminister og minister for nordisk 
samarbejde i stedet for Bertel Haarder.  
Vi håber på et godt samarbejde med den nye 
minister. 
 
Forskelle på folkeoplysning i de nordiske 
lande 
 
Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i 
de nordiske lande. Men både hvad angår 
indhold, organisering og finansiering er der i 
dag store forskelle.  
Læs mere på 
http://www.dfs.dk/netavisen/internationalt/forskellepaa
folkeoplysningidenordiskelande.aspx  
 

Nordisk Gæstebud 

Nordisk Gæstebud fejres i tilknytning til 
Norden Dag den 23. marts – dagen hvor det 
nordiske samarbejdes ”grundlov” 
Helsingforsaftalen blev undertegnet, nemlig 
23. marts 1962. 
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Nordisk Gæstebud er en fest med nordisk 
mad, nordiske madtraditioner, viser og 
underholdning. Nordisk Gæstebud er et 
fællesnordisk projekt. Inspiration til 
arrangementet kan findes på 
http://nynordiskmad.org/, ligesom vi har en 
omfattende madordsliste på 
http://www.nordiskmatordlista.org/?lbits=F1&rbits=D2
9&lang=da. 

Vi har også fortsat de to hæfter med nordiske 
opskrifter Det nordiske Køkken 1 + 2, som 
lokalafdelinger, der arrangerer Nordisk 
Gæstebud kan rekvirere mod betaling af porto 
og ekspedition. 
 
Nordisk klimadag 2010  
 
Nordisk Ministerråd har besluttet at gentage 
sidste års Nordiske Klimadag for skoleelever. 
Dagen ligger igen i år den 11. november. 
Samtidig er klima udvalgt som prioriteret 
tema i udvekslingsprogrammet Nordplus, der 
dækker både Norden og de baltiske lande. 
Mere information om klimadagen kan nås på 
http://klimanorden.org/ . En plakat, der fortæller 
om klimadagen og som kan bruges over for 
skolerne og lærerne kan findes på 
http://klimanorden.org/billeder/flyers/klima-flyer-DK-
v7txt.pdf .  
 

Kalenderoversigt 
 
Marts 
1. marts  
Informationsudvalgsmøde 
København 
6. marts 
Landsstyrelsesmøde 
Odense 
17. marts 
FNF direktørmøde 
Malmø 
19. – 20. marts 
Kulturfonden for Danmark og Finland 
Helsingfors 
24. marts 
Femte Maj Fonden 
Göteborg 

April 
17. april 
FNF præsidiemøde 
Flekke, Norge 
27. April 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
29. april 
Dansk Folkeoplysnings Samråd årsmøde 
København 
_____________________________________ 
Maj 
4. maj 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
29. maj 2010 
Repræsentantskabsmøde 
Århus 
_____________________________________ 
Juni 
3. juni 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
_____________________________________ 

August 
6. – 8. august 
Nordisk Træf 
Tavastehus, Finland 
_____________________________________ 
September 
11. – 12. september 
FNF styreseminar 
København 
25. – 28. september 
Bok- og Biblioteksmässan 
Göteborg 
_____________________________________ 
November 
2. – 4. november 
Nordisk Råds session  
Reykjavik 
_____________________________________ 
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