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Kære venner. 

Umiddelbart efter de tragiske hændelser i 

Norge, sendte Arne Nielsen en hilsen til vores 

søsterforening i Norge med ordene ”Det er 
med stor forfærdelse vi erfarer, at der kan ske 

så voldsomme ting mod uskyldige mennesker i 

Oslo og på Utoy. Foreningen NORDEN i 

Danmark sender de dybeste medfølelser med 

de pårørende til ofrene for denne katastrofe. 

Det er så vigtigt, at vi i vore foreninger 

arbejder endnu hårdere for at styrke de 

positive værdier, som de nordiske folk 

besidder.” I sin egenskab af formand for 

Foreningerne Nordens Forbund sendte Arne 

også en hilsen til Norge sammen med de 

øvrige NORDEN-formænd. 
 

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Folketingsvalg 

Så blev valget udskrevet – det giver en god 
lejlighed til at møde de lokale kandidater ved 
vælgermøder rundt om i landet og konfrontere 
dem med vores nordiske holdninger. 
Spørgsmål til kandidaterne om nordiske 
emner gør dem opmærksomme på, at Norden 
er vigtig. Spørg om de mener, det nordiske 
samarbejde skal styrkes. Opfordringer om 
mere samarbejde vil påvirke kandidaterne. 
Spørg gerne om, hvad de kunne tænke sig at 
bruge samarbejdet til. Hjælp dem gerne lidt 
på vej med den folkelige og erhvervslivets 
stigende interesse for Norden. 

Spørg gerne: Vil I være med til, at styrke det 
nordiske samarbejde i fremtiden, så vi kan stå 
sammen om at møde de globale udfordringer? 
Vil I være med til at lette vilkårene for 
erhvervslivets dynamiske samarbejde i 
Norden, så vores samlede konkurrencekraft 
styrkes? 
Vil I være med til at de nordiske lande 
arbejder sammen om at få en samlet 
repræsentation i G20, sådan som den norske 
udenrigsminister foreslår?   

Norden Nu til bibliotekerne 

Samtalerne med bibliotekerne om fejringen af 
den nordiske biblioteksuge/Skumringstid er 
godt i gang mange steder. Benyt gerne 
lejligheden til at styrke samarbejdet f.eks. ved 
at få mulighed for at lægge Norden Nu på 
biblioteket, hver gang bladet udkommer. I kan 
altid få en ekstra stak af bladet til at lægge 
frem på centrale lokale steder, der udover 
biblioteket også kan være borgerservice mm.  

Norden skal sikre bæredygtigheden i 
Arktis – interview med samarbejdsminister 
Palle Christiansen  

Efter et travlt forår med Arktisk Råd i Nuuk 
og flere nordiske konferencer om blandt andet 
havforvaltning og søsikkerhed, se Grønlands 
nordiske samarbejdsminister, Palle 
Christiansen, frem til et styrket nordisk 
samarbejde om Arktis, også for at sikre en 
bæredygtig udvikling. - De nordiske lande har 
utrolig meget at byde på inden for klima- og 
miljøområdet, så vi burde i langt højere grad 
end nu slå os sammen, ikke mindst i Arktis, 
hvor netop de to temaer er så meget i fokus, 
mener Grønlands nordiske samarbejds-
minister Palle Christiansen. Se hele 
interviewet her 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-
702/artikler-fra-publikationen/groenland-er-nordens-
frontkaemper-i-arktis  

Meget mere Norden 

Den norske udenrigsminister Jonas Gahr 
Støre har talt for en nordisk plads i G20, og 
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mener det nordiske samarbejde indenfor 
udenrigs- og sikkerhedsspørgsmål vil blive 
endnu tættere.   Se også interviewet med ham 
her 
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-
702/artikler-fra-publikationen/mot-et-tettere-nordisk-
utenriks-og-sikkerhetssamarbeid  

Johannes Nyholm og Las Palmas 

Efter at den svenske filminstruktør Johannes 
Nyholm sidste år lagde en halvandet minut 
lang trailer ud til sin film 'Las Palmas', gik 
folk amok på YouTube. Elleve millioner 
mennesker har siden klikket sig ind på 
http://www.youtube.com/watch?v=cds7lSHawAw  for at 
se traileren, hvori Nyholms et-årige datter 
spiller en fordrukken og ubehagelig 
charterturist. Nu har den svenske instruktør 
gjort filmen færdig, og resultatet kan for 
første gang ses på den dvd, der følger med det 
nye nummer af det danske filmmagasin Ekko 
(udkom 24. august). Dvd’en viser Norden fra 
sin allermest muntre og selvironiske side. Her 
er alt fra norsk politisk satire over finlandsk 
komik til islandsk vanvid.  

50 nordiske retter, du skal smage, før du 
dør 

Her er Dagbladet Politikens MAD-redaktions 
liste over 50 retter eller fødevarer fra Norden, 
du som dannet madmenneske skal have 
smagt. Der er noget at gå i gang med i 
forbindelse med Nordisk Gæstebud 2012. Se 
http://politiken.dk/tjek/tjekmad/tjekmadartikler/ECE1365800/
50-nordiske-retter-du-skal-smage-foer-du-doer/  

 
Kalenderoversigt 

September 

8. september 
Skole- og biblioteksudvalgsmøde 
København 
21. september 
FNF direktørmøde 
Oslo 
_____________________________________ 

Oktober 

26. oktober 
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne) 
Næstved 
29. oktober 
Landsstyrelsesmøde 
København 
31. oktober 
FNF præsidiemøde 
København 
31. oktober – 3. november 
Nordisk Råds session 
København 
_____________________________________ 

November 

2. november 
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne) 
Odense 
3. november  
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne) 
Ålborg 
10. november 
Fondet for dansk-islandsk samarbejde 
København 
14. november 
Skumringstid 
Hele Norden 
14. – 20. november 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
19. november 
Tillidsmandsdag 
Vejle 
_____________________________________ 

December 

5. december 
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne) 
København 
12. december 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
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