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Kære venner. 

Nu er sommeren over os, og vi ønsker alle en 

rigtigt god sommer. Vi udkommer igen i 

slutningen af august. På repræsentantskabs-
mødet blev der ytret ønske om mere interne, 

foreningsrettede nyheder i Tillidsmandsinfo. 

Det ønske vil vi meget gerne opfylde. Derfor 

kommer der en række VIGTIGE interne sager 

i dette info, som erstatter de mails, vi ellers 

har sendt ud sideløbende med Tillidsmands-

info. Så nu samles ALLE VIGTIGE 

oplysninger i dette informationsbrev. 

Rigtig god sommer. 

 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Frivillighedsår 2011  

Foreningen NORDEN er i samarbejde med 
Dansk Folkeoplysnings Samråd og FN-
forbundet og de kulturelle samråd i Danmark 
involveret i frivillighedsåret. 
Vi har fået et større tilskud til at gennemføre 4 
lokale frivillighedsmøder i Ålborg, Haderslev, 
Odense og Næstved og et afslutningsmøde i 
København den 5. december på 
Frivillighedsdagen og et rapporteringsmøde i 
januar 2012, hvor erfaringer samles. 
De 4 lokale møder skal afholdes medio 
september til medio november 2011. 
Foreningen NORDEN vil sørge for 

oplægsholdere (en MF’er, en forsker, et 
kulturelt indslag og en moderator). Lokalt vil 
vi bede om hjælp til at finde en passende dato, 
et sted hvor 30 – 60 personer kan være en 
aften fra kl. 19.00 – 22.00 og lokal 
annoncering. Til det sidste får lokalafdelingen 
2000,00 kr., hvor vi dog får brug for 
kvitteringen på omkostningerne. Vi vil også 
gerne have en sprudlende folkeoplyser fra det 
lokale folkeoplysningsmiljø med som 
oplægsholder.  
Møderne vil blive bygget op om indlæg og en 
kaffepause, hvor deltagerne kan ”summe” i 
smågrupper om emnet og fremkomme med 
spørgsmål til den efterfølgende debat. 
Emnet vil lægge op til en debat om 
frivillighed 2011 med de muligheder og 
trusler, der er for vores velkendte (nordiske) 
folkestyremodel med aktiv deltagelse af 
folket. Er folket blevet mindre interesseret i 
deltagelsen i folkestyret? Har vi været for 
”selvfede” og troet, at vores 200-årige 
tradition med folkestyre bare overlever af sig 
selv – og i lyset af de seneste opstande i 
Mellemøsten – er vi ved at blive overhalet 
indenom af andre? 
Når vi i Foreningen NORDEN er aktivt med i 
dette, er det selvfølgelig fordi vi selv er en 
aktiv del af frivillighedsarbejdet og fordi vi 
anerkender, at folkestyremodellen er en af de 
nordiske kerneværdier.  

Morgengry og Skumringstid 

Nu er siden med den nordiske biblioteksuge 
suppleret med tekster, idekatalog mm. Se 
http://www.bibliotek.org/default_dk.asp. 
Foreningens skoleudvalg har udarbejdet er 
idekatalog til Morgengry, hvor vi gerne vil 
gøre en ekstra indsats for at få folkeskolerne 
engageret i Morgengry via et pædagogisk 
oplæg til lærerne. Tag gerne oplægget, som er 
vedhæftet, med til de lokale skoler. Det egner 
sig særdeles godt til en god, spændende og 
konkret indsats for den skandinaviske 
sprogforståelse. Vi forsøger også at få teksten 
læst op på alle de nordiske sprog, så den kan 
afspilles i klasseværelset, så eleverne på den 
måde kan høre de forskellige sprog med 
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udgangspunkt i den samme tekst. Vi håber, at 
alle materialerne kommer ind på den samme 
netside, som der er henvist til i dette afsnit. I 
vil høre mere, når materialerne er klar. 

Hindsgavl 

Realdania Byg har nu færdiggjort 
renoveringen af Hindsgavl. I den anledning 
udkommer en bog om Hindsgavls (og 
Foreningen NORDENs) historie skrevet af 
historikeren Jørgen Thomsen. Den vil blive 
omtalt i næste nummer af Norden Nu. 
Indvielsen af renoveringen og bogudgivelsen 
vil blive markeret ved et arrangement på 
Hindsgavl Slot søndag den 14. august 2011 
kl. 13.00, hvor alle er velkomne.  
Jørgen Thomsen vil præsentere historien ved 
et møde, som Odense-afdelingen afholder den 
15. september. 

Kampen om Arktis  
 
Sneen smelter og skibstrafikken øges. 
Klimaet ændrer sig og udvindingen af 
naturressourcer forstærkes. Men hvor er 
Arktis på vej hen og hvilken rolle spiller de 
nordiske lande i kapløbet om en plads i 
midnatssolen?  
Hvis du er interesseret i dette emne, så kan du 
læse mere i Analys Norden på 
http://www.norden.org/da/analys-
norden/tema/kampen-om-arktis med 
overskrifter som Trængsel i ishavet, En region 
under isen, Grønland er en nøgleaktør i 
Arktis, Nordpolen, Island og EU og andre 
spændende artikler om et særdeles vigtigt 
område for fremtiden. 
 
Nordiske krimier til ferien 

 Nogle elsker at hade den, rigtig mange elsker 
at elske den.  
Krimien forstås, som i dag er den sidste 
stærke genre, i hvert fald når du ser på 
udbredelse, bestsellerlister og debatsider. 
Vandene skiller, men lige meget hvilken 
bølge du surfer på, så er krimien kommet for 
at blive i almindelighed, den nordiske afart i 

særdeleshed. Der er nærmest en rigid regel 
om politisk engagement, lige siden 
svenskerne Maj Sjöwall & Per Wahlöö med 
romanen ’Roseanna’ i 1965 indledte deres 10-
binds-serie om små og store forbrydelser i et 
socialdemokratisk Sverige, som det meget 
venstreorienterede ægtepar mente i sig selv 
var en stor socialhistorisk forbrydelse.  Siden 
har krimien i Norden bredt sig som 
mælkebøtter i skønlitteraturens store have. 
Som spiselig salat eller stædigt ukrudt, alt 
efter den enkelte læser og litterats smag og 
behag.  
Få gode ideer til sommerlæsningen på 
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_
boger/ECE1310681/strandtasken-skal-fyldes-
med-kanonkrimier/    

Kalenderoversigt 

Juni 

Juli 
Uge 28, 29 og 30  
har landskontoret sommerferielukket 

_____________________________________ 

August 

17. august 
FNF formandskabsmøde 
København 
20. – 21. august 
Klassikerkonference 
Snekkersten 
29. august 
Informationsudvalgsmøde 
København 
31. august 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 

HUSK I ØVRIGT: 
Landsstyrelsesmøde i København lørdag 
den 29. oktober 2011 og ikke mindst 
Tillidsmandsdagen lørdag den 19. 
november 2011. 

Redaktion sluttet 29. juni 2011 


