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REFERAT 

FORENINGEN NORDENS JUBILÆUMSUDVALG 

TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 16.00 TIL 17.30 PÅ CHRISTIANSBORG. 

 

Til stede: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, Line Barfod, Sara Johanne 

Corneliussen (FNU), Svend Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen 

Mogens Jensen bød velkommen til dette første møde i jubilæumsudvalget. Han anså jubilæet for en 

meget vigtig satsning, som drejer sig om hele foreningens fremtid. Jubilæet skal være med til at 

skabe en vej med fornyelse og samtidig være en mobiliseringsøvelse. Han ønsker også med jubilæet 

at skabe en masse partnere for foreningen, der også fremover og på andre områder kan blive 

foreningens samarbejdspartnere.   

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Forslag til indhold 

Mogens Jensen henviste til det udsendte papir, der summerede op, hvor vi stod nu (Bilag 1). Han 

henviste til den revitalisering, der skal i gang, og hvor lokalafdelinger og kredse skal med, som 

idegivere. Vi skal også have opmærksomheden henledt på den brede befolkning – og gerne have 

appel til de yngre. 

Svend Tychsen glædede sig over det brede perspektiv i oplægget. Selv om jubilæet er proces og det 

brede perspektiv vil det være godt, hvis vi også kan søsætte noget konkret arbitrært i form af en 

bog, Lille Mølle, et Nordisk Universitet el. lign. 

Line Barfod understregede det ungdomsrettede i forbindelse med jubilæet og henviste til Norsk 

Norden, der efter hendes erfaring har haft stor succes med at få tag i de unge. 

Mogens Jensen foreslog, at vi inddrog de politiske ungdomsorganisationer. Han kom tilbage til 

oplægget, hvor vi skal drøfte selve dagen den 15. april 2019, som er en mandag før Påske. 

Udvalget besluttede at fastholde datoen den 15. april 2019 for festlighederne. 

Mogens Jensen henviste til todelingen af dagen i en politisk event på Christiansborg med 

statsministre mm. og en festlig event i DR Koncerthuset med Dronningen og gerne de andre 

nordiske kongehuse. Det vigtige her er, at Foreningerne Norden i de andre lande er med på, at den 

fællesnordiske fejring foregår den 15. april 2019 i København. 



Han fortalte, at vi havde haft møde med DR Koncerthuset, som har reserveret dagen. Under mødet 

med koncerthuset chef Leif Lønsmann drøftede vi mulighederne for at få DR med på en 

transmission, og ideen om at lave en 3D-visning, hvor de andre nordiske landes koncerthuset på 

samme tid er med i programmet, som så kører fysisk og virtuelt på samme tid.  

Vi talte også om, at det nordiske repertoire bør afspejle sig på alle programflader i DR i hele 2019, 

og vil tage et møde med DR’s mediedirektør Gitte Rabøl. 

De næste møder skal være med andre aktører, hvor det nordiske kan blive en del af 

programlægningen i 2019 f.eks. Det kgl. Teater, Roskildefestivallen, Aarhus Festuge mm.   

Line Barfod mente også, at de nordiske huse bør inddrages i forberedelserne. 

Marion Pedersen forslog en genoplivning af Radio Øresund og lignende transnordiske radio/tv 

programmer. 

Mogens Jensen gik herefter over til skoleprojektet, hvor han havde haft en føler ude hos A. P. 

Møllers Fond, som havde været positive. Her vil jubilæumsåret starte et projekt med gæstelærere på 

primært folkeskoleniveau. Projektet kan så på mere permanent basis komme ind i skolen. Projektet 

skal være velfunderet og også fungere der, hvor lokalafdelingerne ikke magter opgaven. Der skal 

laves en internetportal til dette projekt, som gerne må linkes op til den fælles skoleportal. 

Line Barfod mente, at spil også kan bruges i den sammenhæng, hvor børn og unge kan spille med 

hinanden på tværs af de nordiske grænser og henviste til Animationsskolen i Viborg. 

Mogens Jensen bad Line Barfod have særlig opmærksomhed på skolen i forbindelse med jubilæet. 

Han gik derefter over til erhvervssamarbejdet, hvor han mente, at foreningen skulle lave en 

opfølgning af den erhvervskonference, som vi afholdt under det danske formandskab 2015 (gerne i 

samarbejde med DI og Dansk Erhverv), lige som jubilæet selvsagt skulle indgå i alle vores egne 

projekter i 2019: Nordjobb, Nordisk Biblioteksuge, det nordiske venskabssamarbejde (hvor vi skal 

drøfte mulighederne med KL og sende en direkte henvendelse til alle danske kommuner og status i 

deres venskabsbysamarbejde og med opfordring til at sætte særligt fokus i foreningens 

jubilæumsår). 

Line Barfod mente at erhvervsdelen bør tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Hun mente 

også, at Ungdommens Nordiske Råd skulle inddrages, lige som hun ønskede en særlig satsning på 

folkemødet på Bornholm og folkemøderne i Norden – gerne så de indgår i de lokale afdelingers 

rejseaktiviteter. Hun ønskede også, at FNU blev aktiv i forbindelse med folkemøderne. 

Sara Johanne Corneliussen ville meget gerne tage det med til FNU. 

Svend Tychsen nævnte også muligheden for at involvere nordiske netværk, der er vokset op 

parallelt med eller i ly af Foreningerne NORDEN, f.eks. i tilknytning til arbejderbevægelsen 

(SAMAK) og en stor broget skare af folkelige foreninger.   

  



3. Forslag til tidsplan 

Tidsplanen var konkluderet under pkt. 2. 

4. Fællesnordisk indsats 

Denne del ville generalsekretæret tage op med sine kolleger på det førstkommende møde i det 

administrative kollegie i FNF.  

5. Eventuelt 

Næste møde holdes ultimo 2016/primo 2017 (doodle). 

PJL/pjl 05.10.2016 

 

BILAG 1 

Foreningen NORDEN 

MEGET MERE NORDEN 
Oplæg til Foreningen NORDENs 100 års jubilæum 2019 

Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige 

og Norge 5 måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig, som en fredsbevægelse. I Danmark blev 

Foreningen NORDEN officielt stiftet den 15. april 1919. Foreningerne NORDEN blev to gange 

indstillet til Nobels Fredspris (1933 og 1934), for foreningernes arbejde for at skabe internationale 

relationer, der kunne modvirke krig og ufred. 

Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markere os, som en forening, der har rødder i 

fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret med gode folk udefra, kan 

igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at inddrage alle foreningens led. 

Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at give deres bud på fremtiden. Så 

vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et omfattende og visionært program om 

fremtidens nordiske arbejde. Grundforudsætningen er allerede klar: det skal fortsat bygge på 

folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred folkelig appel. Men ud fra den 

forudsætning, kan alt komme i spil. 

Vi skal markere 100-års jubilæet kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode 

venner af foreningen med til festen. Vi skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge 

og gamle. 

Tidshorisont 

Landsstyrelsen nedsatte på sit konstituerende landsstyrelsesmøde den 11. juni 2016 et 

Jubilæumsudvalg.  Udvalget kom til at bestå af: Mogens Jensen (formand), Marion Pedersen, 



Line Barfod, Svend Tychsen og Sara Johanne Corneliussen (FNU) og udvalget kan så løbende 

trække på eksterne folk, såsom Fritz Schur, Christian Have, Lars Hovbakke Sørensen, Christel 

Schaldemose, Stine Bosse og andre. 

Udvalget skal arbejde frem til og med 2019 og skal på repræsentantskabsmødet lørdag den 20. maj 

2017 fremlægge en overordnet plan for forberedelsen, inddragelsen og gennemførelsen af 

jubilæumsaktiviteterne. 

Foreningen NORDENs formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil 

og udadtil. 

Foreningen NORDENs formålsparagraf har været uændret siden 1919, og foreningen har lagt særlig 

vægt på, at det nordiske samarbejde ikke skulle være ekskluderende for et bredere og mere globalt 

udsyn. Hovedarbejdsområderne har været og er fortsat centreret om det folkelige, kulturelle og 

erhvervsmæssige samarbejde. 

Foreningen NORDEN står fadder til det nordiske samarbejdes ”grundlov” Helsingforsaftalen af 23. 

marts 1962 (hvor dagen fortsat fejres, som Nordens Dag), oprettelsen af Nordisk Råd i 1952 og 

Nordisk Ministerråd i 1971. 

Foreningerne NORDEN har lagt stor vægt på at minimere forhindringer for den folkelige kontakt 

over de nordiske landegrænser med pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonvention mm.  

Foreningerne NORDENs basis i at skabe folkelig kontakt over landegrænserne har udmøntet sig i 

oprettelsen af den nordiske venskabsbyforbindelser, som senere er blevet et internationalt begreb 

med Twin Township. Den første nordiske venskabsbyforbindelse – og dermed den første formelle 

venskabsbyforbindelse i Verden – blev skabt mellem Thisted i Danmark og Uddevalla i Sverige i 

1939, og har således 80 års jubilæum i 2019. 

Aktiviteter (ikke prioriteret) 

1. Udgangspunktet for fejringen af Foreningen NORDENs 100 års jubilæum vil være en 

officiel fejring på selv dagen, den 15. april 2019 (mandag efter Palmesøndag og med Påsken 

i den efterfølgende weekend). 

Forslag: at dagen bliver todelt: 

En (politisk) del, der samler statsministre og parlamentarikere til en drøftelse i Børssalen med 

udgangspunkt i det oplæg, der vil blive udviklet på et folkeligt grundlag i tæt samarbejde med 

foreningens medlemmer, lokalafdelinger, kredse – og gerne de øvrige NORDEN-foreninger under 

overskriften MEGET MERE NORDEN. Oplægget vil komme til at ligge på den hjemmeside, som 

foreningen laver og som er foreningens særlige 100-års jubilæums side. 

En (festlig) del, der samler honoratiores (foreningens protektor (Dronningen), statsminister, 

samarbejdsminister mm.) til en kulturel begivenhed, gerne i DR’s koncertsal med transmission af et 

stort nordisk program. (Jeg har forestået Orkester Norden udvikle et program, hvor de samarbejder 

med den svenske sangerinde Laleh, hvilket de ikke var afvisende overfor – og jeg foreslog i samme 



forbindelse, at de arbejdede videre med konceptet med henblik på at optræde på Roskilde 

Festivalen, som måske i 2019 kan få et nordisk tema. Det samme gælder Århus Festuge).  

2. Vi udvikler et skolekoncept, hvor vi lader et projekt med inddragelse af folkeskolen (Den 

åbne skole: Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Fordi eleverne skal 

klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og 

foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge) kulminere 

i 2019. 

Forslag: Vi ansætter en yngre, kreativ folkeskolelærer ultimo 2016 til at udarbejde et projekt på 

basis af de drøftelser, vi har haft om at inddrage foreningens lokalafdelinger i den åbne skole med 

henblik på at hjælpe skolerne med undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. Vi 

har allerede i 2016 sikret en ny fordeling af skolekontingenterne, som nu skal fordeles 50/50 

mellem landsforeningen og lokalafdelingerne, hvilket så også stiller større krav til det lokale 

engagement i forbindelse med foreningens skolemedlemmer.  

Projektet bliver udviklet hurtigst muligt, og vi ansøger en eller flere fonde (og UVM) om midler til 

dets gennemførelse i 2019. 

3. Foreningen NORDEN sætter i 1919 fokus på det nordiske erhvervssamarbejde, som en 

opfølgning på de succesrige konferencer, der blev afholdt i forbindelse med det danske 

formandskab 2015. 

4. Nordjobb får særligt fokus på det folkelige nordiske samarbejdes betydning for udviklingen 

af samarbejdet set i den globale sammenhæng. 

5. Der udarbejdes en flot, rigt illustreret bog om Foreningen NORDENs historie 1919 – 2019, 

som givet vil kunne sælges til foreningens medlemmer og andre interesserede og dermed 

være udgiftsneutral. 

6. Nordisk Biblioteksuge skal i 2019 i tema og valg af bøger tage udgangspunkt i det folkelige 

Norden. 

7. Vi laver i samarbejde med Kommunernes Landsforening en konference, der opfordrer de 

danske kommuner til et tættere samarbejde med søsterkommuner i de andre nordiske lande 

med henblik på at udveksle erfaringer, til gavn for borgerne og for den kommunale 

økonomi. Konferencen skal vise en ny vej i det kommunale nordiske samarbejde og 

koncentrere sig om udvekslingen af best practices. 

8. Vi gennemfører en markedsføring af foreningen og det nordiske samarbejde over for yngre 

mennesker gennem et samarbejde med bl.a. de politiske ungdomsorganisationer. 

9. Vi gennemfører en særlig jubilæumsindsats i forbindelse med det danske folkemøde på 

Bornholm i 2019, lige som vi i samarbejde med de andre nordiske NORDEN-foreninger 

forsøger at synkroniserer oplæg, tema og udseende i forbindelse med alle de nordiske landes 

folkemøder. Ligeledes skaber vi rammen for, at vores medlemmer (og andre) kan deltage i 

de andre landes folkemøder. 

  

(Anmeldelse af Meget mere Norden: Det fungerer godt - afrundet treklang med lutter trykstærke 

led, m-alitteration og n-variation på tredje led (m-m-n) og varierede vokalfarver som går fra 



bredmund (mAet) til trutmund (nOren). Lydene og rytmen når i mål, så at sige. Når formålet er 

samarbejde gir det også god mening - 'meget mere' harmonerer med den velkendte ide at 

samarbejde giver mere end de enkelte dele/lande, jf. 2+2=5. Held & lykke med det hele. Med venlig 

hilsen Kell Jarner Rasmussen, Administrerende direktør for Rhetor – rådgivende retorikere) 

 

 

 


