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Kære venner. 

Nu falder sneen og klæder landet på til jul. 
Første søndag i advent er allerede passeret 
og juleræset står for døren. Men midt i 
travlheden skal vi ikke glemme, at julen er 
hjerternes og familiens fest, som lyser op 
midt i den mørke og kolde tid. 
Vi vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår – også for den nordiske sag! 

Venlig hilsen 
Redaktionen 

Nye skolemedlemmer 

Det nye er at skolehjemmesiden 
www.nordeniskolen.dk., som omtalt i 
Tillidsmandsinfo 9/2010, er etableret og kan 
benyttes af vores skolemedlemmer. 
Skolehjemmesiden fokuserer på 3 hovedele-
menter: 1. Ideerne bag venskabsklasser og 
brevveksling. 2. Inspiration til undervisning i 
nabosprogene svensk og norsk. 3. Et gennem-
arbejdet undervisningsforløb inden for miljø 
og klima. Skolehjemmesiden vil løbende 
blive opdateret med flere forslag til nordiske 
undervisningsforløb inden for forskellige fag. 
Der vil også løbende blive bragt nordiske 
nyheder, der er relevante for skoleverdenen. 
Nye skolemedlemmer kan vælge en af K.E. 
Sørensens bøger om Norge, Sverige eller 
Finland. En folder til hvervning af nye skole 
medlemmer kan rekvireres hos Klaus Elmo 
Pedersen, E-post: klauselmo@foreningen-
norden.dk 

Förbundsstaten NORDEN 

Gunnar Wetterberg har skrevet Nordisk Råds 
årbog Förbundsstaten NORDEN. Årbogen 
blev præsenteret på Nordisk Råds session i 
Reykjavik i begyndelsen af november. Den 
har vækket interessen for det nordiske 
samarbejde mange steder. Den provokerer 
nogle, men fornøjer mange. Meget kan siges, 
men Gunnar Wetterberg er i hvert fald med til 
at sikre ny dynamik om det nordiske 
samarbejde, som en forening, der arbejder for 
et styrket samarbejde, ikke kan være imod. 
Bogen kan læses på 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2010-
582 .  
Hvis man er mere til en bogudgave, kan 
bogen bestilles på landskontoret. Her kan 
bogen købes for kr. 60,00 + forsendelse 
(18,00 kr.).  

Sådan bliver foreningen synlig 

Bogen 'Nøglen til succes' giver tips til, 
hvordan blandt andet lokale foreninger bliver 
synlige i nærområdet. Brug tiden på PR 
rigtigt, så du bevarer overskuddet til selve 
sagen, anbefaler forfatteren.  ”Nøglen til 
succes” er skrevet af journalist Mogens 
Greve. Bogens eksempler handler om 
fodboldklubber og gymnastikforeninger, men 
kan uden videre overføres til andre typer 
foreninger.  
Selv præsenterer forfatteren sin bog således: 
”Bogen fortæller dig, hvordan du med enkle 
midler får succes med mere synlighed i lokal- 
og nærområdet. Det handler først og fremmest 
om at lære at tænke synlighed - og at udnytte 
mulighederne. Det handler også om at bruge 
tiden på PR og synlighed rigtigt, så du bevarer 
overskuddet til det, du brænder for.” 
Køb bogen på 
http://www.komudafbusken.dk/?id=323201&sc=1  

Ministre ønsker en fælles nordisk 

tilpasning af EU-regler  

Samtlige nordiske lande er i kraft af EU-
medlemskab eller EØS-aftalen knyttede til 
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Den Europæiske Union. Det betyder at 
landene skal følge de forskellige direktiver 
som udarbejdes i EU. Risikoen er at der 
opstår nye grænsehindringer når landene hver 
for sig tilpasser sig til direktiverne. Derfor er 
det ekstra vigtigt at de nordiske lande følges 
ad, når EU-reglerne skal tilpasses. Det 
udtrykte de nordiske ministre Karen Ellemann 
og Astrid Thors i forbindelse med en nordisk 
konference i København og understregede at 
en fælles samordning vil gøre Norden til en 
foregangsregion i EU. – Allerede i dag burde 
vores nationale forhandlere i EU samordne 
deres rutiner for at gøre Nordens stemme 
tydeligere allerede inden udarbejdelsen af et 
EU-direktiv, understreger ministrene. 

Henrik Dam Kristensen præsident 

Henrik Dam Kristensen blev valgt som 
præsident på Nordisk Råds årlige session 
afholdt i Reykjavik 2-4. november. Han 
tiltræder januar 2011. Den nye præsident 
ønsker at fremme det parlamentariske 
samarbejde i Norden både internationalt og på 
hjemmefronten. Internt er den nordiske 
velfærdsmodel under pres og Nordisk Råd må 
bidrage til at fremtidssikre de nordiske 
samfund. Eksternt står især EU højt på 
prioriteringslisten. - Alle de nordiske lande er 
tilknyttet EU direkte eller indirekte og alle 
landene vil have stor nytte af at stå sammen. 
Vi skal være en positiv medspiller i det 
regionernes Europa, som er ved at vokse 
frem. I en globaliseret verden har du brug for 
holdepunkter, og her er de nordiske lande 
vores nærmeste venner. Henrik Dam 
Kristensen ser det som sin opgave at styrke 
Nordens rolle i verden. - Vi har så meget 
fælles gods og kan bidrage positivt på steder 
som FN, IMF og Verdensbanken. De nordiske 
lande er kendt som troværdige og vi har langt 
større vægt end vores størrelse tilsiger. En 
bedre koordinering omkring internationale 
spørgsmål vil sikre os en langt større 
gennemslagskraft, slår den nye præsident for 
Nordisk Råd fast. Se hans udtalelser på 
http://www.youtube.com/watch?v=XVdwJmOH690&feature
=player_embedded#!    

Kalenderoversigt 

Januar 
18. januar  
Informationsudvalgsmøde 
København 
25. januar 
Aktivitetsudvalgsmøde 
Odense 
25. januar 
Offentligt møde med Gunnar Wetterberg 
Odense 
26. januar 
FNF direktørmøde 
Helsingfors 
27. januar 
2011-arbejdsgruppen 
København 
_____________________________________ 

Februar 
2. februar 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
24. februar 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
_____________________________________ 

Marts 
26. marts 
Femte maj Fonden 
Göteborg 
_____________________________________ 

April 
2. april 
Landsstyrelsesmøde 
København 
_____________________________________ 

Maj 
10. maj 
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
28. maj 
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
Østdanmark 
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