
Foreningen NORDEN 

100 års jubilæum 2019 

MEGET MERE NORDEN 

 

Ideliste fra Tillidsmandsmødet i Vejle 2016: 

Lokale biografer opfordres til at vise nordiske film 

Udstilling på biblioteker og kulturhuse 

Involvere venskabsbyerne 

Nordisk aften med Henrik Dam Kristensen eller Mogens Jensen 

Nordisk aften med nordisk mad eller kaffebord 

Folkedans 

Artikel til lokalaviser. Til dette og pressemeddelelser mm. bør sekretariatet udarbejde materialer 

(Vi må skelne mellem 15. april 2019 og resten af året. Arrangementer på selve dagen bør ikke 

kollidere med den planlagte fest i DR’s koncertsal) 

Nordisk kanoner 

Nordiske nætter 

Nordiske retter 

Spil Nordisk 

Madinitiativ. Er allerede i gang med ansøgning til Nordisk Ministerråd og kontakt til både MF 

Annette Lind (S) og børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby. (Grethe Hald, Ole Vagn 

Christensen, Flemming Krog Rasmussen, Kaj Aage V. Jespersen). Vi bør satse på et samarbejde 

med Coop. 

En nordisk-nordatlantisk-nordsø kæde af fyr(tårne) med natur-, kultur- og kunstaktiviteter. Evt. et 

samarbejde mellem Kreds Midt-Nord (Viborg Amt) og Kreds Midt-Vest (Ringkjøbing Amt). Kan 

vi evt. også inddrage Skotland, Orkneyø og Shetland? 

Stormøde i marts 2017, hvortil vi inviterer alle relevante samarbejdspartnere, så de kan indtænke 

Norden i deres programlægning for 2019. 

Vi inviterer relevante foreninger, loger, institutioner m.fl. 



Vi inviterer også alle lokale indbyggere, vi kan få kontakt med, som kommer fra de øvrige nordiske 

lande, så de og de øvrige med-arrangører kan lære hinanden at kende. 

Særlig erhvervsinitiativ med virksomheder, der allerede er aktive i det øvrige Norden, samt med 

særligt fokus på Hanstholm Havn. 

Hvad gør vi ved Venskabsbykæden? Næste træf er i Island 2018. Kan der også holdes et træf i 

2019? Hvis ikke der bliver no\\art i Island 2018, kan det så gentages i Thisted 2019? Kontakt til 

Thisted Kommune gennem vor formands medlemskab af venskabsbykomiteen. 

Særligt ungdomsinitiativ gennem henvendelse til Alive Festival mhp. at det 2019 bliver en nordisk 

festival. 

VILD MED DANS med dansere fra HELE NORDEN 

Gæstebud i NORDEN 

NORDISKE retter og bagværk - nordiske køkken 

Ud fra Karl Th.. Drejers og Hannah Bjarnhofs NOGET OM NORDEN: NOGET OM NORDEN 

med Rytteriet, Anne Marie Helger eller Jan Gintberg  

Profilering af ”fællesnordiske varer” i COOP 

NORDRAIL i de nordiske jernbaner 

Gentagelse ad DR K – spil NORDISK uge 

Radioen har Spil Dansk Dag – Ide. Spil NORDISK uge 

Musikskolerne – nordisk udveksling 

NORDISKE forbilleder, Astrid Lindgren, Vigdis Finnbogadóttir, Astrid Lindgren, Ole Lund 

Kirkegaard, Rolv Wesenlund.   

NORDISK tema på en eller flere af sommerens MUSIKFESTIVALER 

Ideen om NORDISKE NÄTTER - a.la. samarbejdet mellem Folkeuniversitetet Aarhus og 

Moesgaard Museum 

Børn og unge laver småfilm om sig selv og hinanden – spredes via YouTube 

Kunstmuseer – og NORDISK KUNST 

De handlende kan holde en nordisk temauge: Mad, musik, strik, bibliotek. 

Danmarksmester kan være med nordiske spørgsmål – det samme kan Hvem vil være millionær? 

Færgerne mellem de nordiske lande kan lave nordisk tema 



Inddrage Oplysningsforbundene i god tid, så de sætter nordisk på deres program 

 

 


