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Kære tillidsfolk. 
 
I handlingsplanen for 2010-2012, som blev 
vedtaget på repræsentantskabet, fremgår det, 
at ”Formandsinfo omdøbes til Tillidsmands-
info og udgives månedligt via hjemmesiden. 
Ved hver fornyelse på hjemmesiden gives en 
adviseringsmail til tillidsmandsgruppen. Der 
opsættes link til uddybende stof.” 
Det er derfor første nr. af tillidsmandsinfo, 
men da det er en videreførelse af det 
”gamle” formandsinfo, har vi tilladt os at 
beholde nummereringen fra formandsinfo. 
Det har været ønsket, at denne information 
kommer ud til en bredere kreds. 
Vi håber, at I vil tage positivt imod dette 
initiativ. 
   
Venligste hilsner 
redaktionen  
 
Nordisk Sprogkampagne 

Er du glad for dit sprog? Tænker du over 
hvordan du siger hvad til hvem hvornår? Det 
kommer du til med Gang i sproget! Gang i 
sproget sætter lup på det danske sprog på 
kryds og på tværs af geografi, generationer og 
situationer. På alt det sære og svære og sjove 
vi kan bruge sproget til. 
I perioden 2010-2011 leder Nordisk 
Sprogkoordination den nordiske 
sprogkampagne som forberedes og 
gennemføres under det danske og det finske 
formandskab. I arbejdet med sprogkampagnen 
er Nordisk Sprogkoordination styrket med 
medarbejderne Anne Kjærgaard og Line 

Pedersen (leder for den danske 
sprogkampagne). Line Pedersen er 
projektleder for "Gang i Sproget" og hun (og 
Dansk Sprognævn) er altså også hoved-
ansvarlig for den nordiske sprogkampagne. 
Nordisk Sprogkoordinerings hjemmeside er 
www.nordisksprogkoordination.org og Gang i 
Sprogets hjemmeside er www.gangisproget.dk/ . 

 
Einar Már Guðmundsson 

"Jeg omgås virkeligheden som en fortælling". 
Einar Már Guðmundsson, der modtog 
Nordisk Råds litteraturpris I 1995, er siden 
han udgav Hvidbogen - krisen på Island, 
blevet en folkestemme på Island. Han tænker 
ikke meget over om det, han skriver er 
virkelighed eller fiktion, og så mener han, at 
vi i Norden har et åndeligt fællesskab, en 
slags nordisk yoga. Einar Már Guðmundsson 
er en kær ven af Foreningen NORDEN og et 
helt frisk interview med forfatteren kan læses 
på http://www.kknord.org/lang-sv/om-kulturkontakt-
nord/aktuellt/21-nyheter-fra-norden/914-interview-qjeg-
omgas-virkeligheden-som-en-fortaellingq  

Århuskredsen holder en aften med Einar Már 
Guðmundsson den 19. oktober i Odder. 

Ny nordisk Union 

Vi har tidligere omtalt den svenske 
samfundsdebattør Gunnar Wetterbergs tanker 
om en nordisk union. Under alle 
omstændigheder er alene tankerne med til at 
drive det nordiske samarbejde fremad, hvilket 
vi som nordisk forening kun kan støtte.  
Forbundsstaten Norden er Nordisk Råds og 
Nordisk Ministerråds årbog 2010 og forventes 
at skabe stor politisk debat, når den 
udkommer den 1. november under Nordisk 
Råds session i Island. Tankerne blev uddybet 
på den netop afholdte Nordisk 
Biblioteksmesse i Göteborg, se 
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/forbundsstaten-
norden-starter-i-goeteborg . 

Gunnar Wetterberg kommer med sit oplæg 
ved et fælles møde mellem Foreningen 
NORDEN og lokalafdelingen i Odense 
tirsdag den 25. januar i Odense. 
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Hjemsendelsessagen 

– Vi beder nu regeringerne i Norge, Finland, 
Island og Sverige om at lægge pres på den 
danske regering for at få Danmark til at tolke 
den nordiske konvention på samme måde som 
de øvrige nordiske lande, således at alle 
nordiske indbyggere har de samme 
rettigheder, sagde Ville Niinistö, formand for 
Medborger- og Forbrugerudvalget i Nordisk 
Råd i forbindelse med rådets møder i Malmø 
onsdag den 22. september. Men udvalget 
nøjes ikke med det. Parlamentarikerne ønsker 
stadig at høre Danmarks side af sagen, men 
den danske integrationsminister, Birthe Rønn 
Hornbech, udtalte for nylig at hun ikke ser 
noget behov for dette. – Vi beder nu 
Danmarks regering om at redegøre for den 
danske praksis under Nordisk Råds session i 
Reykjavik i begyndelsen af november. 
Desuden beder vi Danmark om at stoppe 
udvisningerne af nordiske statsborgere med 
behov for sociale ydelser, siger Niinistö. Se 
interviewet med Ville Niinistö på youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=dZzAqC24Eck&feature=p
layer_embedded#!  

Seks nordiske politikere slår i en kronik til 
lyd for et styrket nordisk samarbejde. 

Seks medlemmer af den konservative gruppe i 
Nordisk Råd opfordrer i et indlæg i svenske 
Kvällsposten til øget samarbejde i Norden. 
Politikerne fokuserer på Nordens rolle i 
verden og understreger, at vi må bevare 
kernen i den nordiske velfærdsstat uden at 
miste konkurrenceevne i det globale kapløb. 
De pointerer også behovet for en øget indsats 
på klima- og miljøområdet, ikke mindst i 
Østersøområdet, samt vigtigheden af samspil 
mellem uddannelsessektoren og 
arbejdsmarkedet. 
Underskrivere på indlægget er Hans 
Wallmark (M - Sverige), Per-Kristian Foss 
(Høyre - Norge), Anne-Mari Virolainen 
(Samlingspartiet - Fnland), Fredrik Karlström  
(Obunden samling - Åland), Jørgen 
Lundsgaard (K - Danmark), Bjarni 
Benediktsson (Självständighetspartiet - 

Island). Læs indlægget her 
http://kvp.expressen.se/ledare/1.2125442/debatt-alliansen-ar-
ett-foredome   

Kalenderoversigt 

Oktober 

26. oktober 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
30. oktober 
Tillidsmandsdag for Foreningen 
NORDENs formænd og tillidsfolk 
Vejle 
_____________________________________ 
November 
1. november 
FNF præsidiemøde 
Reykjavik 
2. – 4. november 
Nordisk Råds session  
Reykjavik 
8. november 
Skumringstime 
Hele Norden 
UGE 45 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
11. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
13. november 
Landsstyrelsesmøde 
København 
24. november 
Fondet for dansk – islandsk Samarbejde 
København 
_____________________________________ 

Januar 
18. januar  
Informationsudvalgsmøde 
København 
25. januar 
Aktivitetsudvalgsmøde 
Odense 
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