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Kære tillidsfolk 

Nye hvervefoldere i både stor og lille udgave, 
nye klistermærker med de nordiske flag på, 
roll-ups som kan lånes af lokalafdelingerne 
(se http://www.foreningen-
norden.dk/tillidsfolk_forside.php)  - og nu er 
vores nye skolehjemmeside åbnet. De andre 
Norden-foreninger vil også gøre 
skolehjemmesiden til deres og præsentere 
skolematerialer. Der mangler lidt endnu – 
også forsidens design bliver forbedret. Men 
nu er den i funktion! Hjemmesiden skal 
præsenteres som en kommunikations-
platform for skoleklasser, alt andet materiale 
vil være at betragte som bonus! Vi vil 
opfordre til, at lokalafdeling-erne lancerer 
hjemmesiden over for skolerne i 
lokalområdet.  

Venligste hilsner 
redaktionen  

Nyt skolenetsted - www.nordeniskolen.dk 
 
Foreningen NORDEN har arbejdet på at 
etablere en ny hjemmeside til vores 
skolemedlemmer, og takket være en bevilling 
fra NordPlus er den nu klar til brug. Den nye 
hjemmeside fokuserer på venskabsklasser og 
brevveksling, der allerede i mange år har 
eksisteret mellem skoleklasser på tværs af 
Norden. Denne tradition videreføres nu med 
moderne teknologi. Der vil være mulighed for 
at skabe kontakt til en nordisk venskabsklasse 
eller venskabs-skole. Siden tilbyder endvidere 
en platform for kommunikation mellem 

nordiske klasser. Seneste Skolenyhedsbrev 
kan ses på http://www.foreningen-
norden.dk/Nyhedsbreve/nyhedskole_1_2010.
pdf.  
 
Gunnar Wetterbergs Forbundsstaten 
Norden lanceres i Island  

I sin nye bog Förbundsstaten Norden 
argumenterer historikeren og 
samfundsdebattøren, Gunnar Wetterberg, for 
en af 2000-tallets mest interessante 
samfundsidéer – dannelsen af en forbundsstat 
mellem de nordiske lande. Sagligt og med 
stor opfindsomhed udvikler Wetterberg 
tanken bag forbundsstaten som vil give 
Norden en naturlig plads i verdenspolitikken. 
Förbundsstaten Norden lanceres som Nordisk 
Ministerråds og Nordisk Råds årbog på Grand 
Hotel Reykjavik den 1. november. Politikere 
og erhvervsliv dukker op for at imødekomme 
idéen ved et seminar hvor Gunnar Wetterberg 
selv sidder i den varme stol for at forklare og 
forsvare sin vision. Wetterberg forklarer, at 
det er rimeligt at antage at det kan tage 15-20 
år at danne Forbundsstaten Norden. 

Øget fokus på et stærkt nordisk 
energisamarbejde  

Norden skal være drivende i omstillingen til 
et grønnere Europa. Med eksemplets magt 
skal Norden vise, hvordan energisikkerhed, 
klima og økonomisk vækst kan tilgodeses 
samtidigt. Sådan lyder det fra det nordiske 
energiministermøde i København den 25. 
oktober 2010. Udvikling af nye rene 
teknologiløsninger og et styrket samarbejde 
om viden vil spille en stor rolle i årene 
fremover og bidrage til grøn vækst i de 
nordiske lande, siger ministrene og udtrykker 
stor tilfredshed med Nordisk 
Energiforsknings nye strategi, der har fokus 
på bæredygtige energiløsninger og 
velfungerende energimarkeder. 
Se ministrenes samlede kommunike fra mødet 
på http://www.norden.org/da/nordisk-
ministerraad/ministerraad/nordisk-
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ministerraad-for-erhvervs-energi-og-
regionalpolitik-mr-ner/deklarationer-og-
erklaeringer/nye-udfordringer-for-det-
nordiske-elmarked-kommunike-fra-
energiministermoedet-i-koebenhavn-den-25.-
oktober-2010  

Ewa Björling vill se höjda ambitioner för 
det nordiska samarbetet  

– Samarbetet inom Norden är prioriterat av 
den svenska regeringen. Ett starkare och mer 
fokuserat samarbete stärker de nordiska 
ländernas möjligheter i en globaliserad värld.  
Sveriges handelsminister Ewa Björling har 
efter det svenska valet även posten som 
nordisk samarbetsminister. I ett 
pressmeddelande från utrikesdepartementet i 
Sverige framgår det att hon vill se nya 
initiativ och höjda ambitioner för det nordiska 
samarbetet. Som handelsminister är Björling 
upptagen av utrikeshandel och att förstärka 
EU:s inre marknad till nytta för jobb, tillväxt 
och ökad konkurrenskraft. De globala 
frågorna och Sveriges intresse av att agera på 
de globala marknaderna är viktigt för 
handelsministern. En inriktning som i hög 
grad är en huvudprioritering för det nordiska 
samarbetet sedan 2007. I pressmeddelandet 
fortsätter Björling: – Inriktningen hittills på 
ett kunnigare, synligare och mer välmående 
Norden har stärkt de nordiska länderna, men 
de behöver följas upp med nya initiativ och 
höjda ambitioner. De senaste årens 
framgångsrika arbete med att ta bort 
gränshinder kommer även fortsättningsvis ha 
hög prioritet från svensk sida. 

Svensker bliver chef for Posten Norden 
 
- og bestyrelsesformanden er danske Fritz 

Schur. Sådan deler vi, når der er tale om 

nordiske fusioner. 

 
Den 53-årige Lars Idermark skal efterfølge 
Lars G. Nordström som administrerende 
direktør og koncernchef for Posten Norden, 
der blev dannet i 2009 gennem 

sammenlægningen af Post Danmark A/S og 
svenske Posten AB.  »Vi har med Lars 
Idermark rekrutteret en person med den rette 
erfaring og baggrund til at lede Posten 
Norden«, siger bestyrelsesformand Fritz H. 
Schur.  

Kalenderoversigt 

November 
1. november 
FNF præsidiemøde 
Reykjavik 
2. november 
FNF direktørmøde 
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 
25. januar 
Offentligt møde med Gunnar Wetterberg 
Odense 
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