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Kære venner.
Den 23. marts 2012 er det 50 år siden, at det
nordiske samarbejdes ”grundlov”,
Helsingforsaftalen, blev underskrevet. Det
ønsker vi at fejre i Foreningen NORDEN, da
det giver en god lejlighed til at fortælle det
nordiske samarbejdes historie og ikke mindst
samarbejdets fremtidsmuligheder.
For at markere selve dagen, vil vi meget
gerne have, at kommunerne flager med de
nordiske flag.
Vi har rettet en henvendelse til Kommunernes
Landsforenings formand for at få et støttebrev. Når vi får svar, henvender vi os til
landets kommuner med støtteerklæringen. Vi
håber, at I derefter vil fortsætte kontakten
med jeres kommune. I vil selvsagt høre mere,
når brevet (forhåbentligt) forligger.
Vi håber også lokalafdelingerne vil fejre
begivenheden med andre tiltag. Selve aftalen
kan ses på http://www.norden.org/da/omsamarbejdet/aftaler/aftaler/grundaftaler/helsi
ngforsaftalen/. Aftalen kan også bestilles hos
Nordisk Ministerråd, se
http://www.norden.org/da/publikationer/publi
kationer/2010-741.
Venligste hilsner
Redaktionen
Kontingentopkrævning 2012
Kontingentopkrævning til personlige
medlemmer er udsendt fra landskontoret den

18. januar 2012 med betalingsdato den 15.
februar. Kontingentopkrævning til skoler,
biblioteker, samarbejdende og støttende
medlemmer er udsendt samtidig.
Foreningerne NORDENs Forbund flytter
fra Malmø til Malmøgade
Foreningerne NORDENs Forbund (FNF) har
pt. Sekretariat i Malmø. På det seneste
præsidiemøde blev det besluttet, at flytte
FNF-sekretariatet til Foreningen NORDEN i
Danmark. Det vil dels betyde besparelser i
FNF og lidt flere indtægter i Foreningen
NORDEN og så vil det give en del
synergieffekter. Vi har længe tumlet med
tankerne om at få en billigere husleje, og den
nye beslutning skaber ro på dette område.
Flytningen sker ”hurtigst muligt”, men FNF
er bundet af en kontrakt, som betyder to års
opsigelsestid. Hvis der er andre lejere i
Malmø, kan flytningen dog ske tidligere.
Danmark får arktisk ambassadør
For første gang får Danmark en permanent
arktisk ambassadør, som skal varetage
Rigsfællesskabets interesser.
Arbejdsområderne bliver at koordinere
aktiviteter som led i udmøntningen af den
arktiske strategi og varetage rigsfællesskabets
interesser. Ambassadør Klavs A. Holm er
valgt til jobbet, som han betegner som både
interessant og meget vigtigt. - Det, vi står
over for, er en historisk udfordring. Nemlig at
skabe fremtiden for en verdensdel, som
omfatter 30 millioner kvadratkilometer i
samarbejde med Grønland og Færøerne, siger
han. Den primære opgave for ambassadøren
bliver at give rigsfællesskabet indflydelse i
fora som Det Arktiske Råd og Det Nordisk
Råd, hvor arktiske forhold diskuteres.
Regeringen har ønsket at opprioritere de
arktiske forhold politisk, hvilket udnævnelsen
af en ambassadør er et udtryk for. Sammen
med Færøerne og Grønland skal Danmark
forsøge at præge udviklingen i den del af
verden. - Med Grønlands enorme udstrækning
og potentielle ressourcer, og Danmarks
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diplomatiske og politiske position i øvrigt, så
jeg er sikker på, vi nok skal kunne gøre en
forskel, siger Klavs A. Holm.
RÆK MIG LIGE RAMSLØGET
Kogebogen NY Nordisk Hverdagsmad
introducerer dig til 60 nemme, sunde og
velsmagende retter af nordiske råvarer som
perlespelt, ramsløg og havtorn. Bogen er
netop kåret til bedste skandinaviske kogebog i
Danmark af det internationale Gourmand
World Cookbooks Awards. 79,95 kr. Coop.
Claus Meyer m.fl.
Se i øvrigt flere – også sjove – nyheder om ny
nordisk mad på http://nynordiskmad.org/.
Undervisningsmateriale om Norden
På http://www.norden.org/da/norden-fordig/ressourcer/undervisningsmateriale-omnorden findes en lang række materialer til
undervisningsbrug om både sprog, kultur,
historie mm. Siden kan anbefales til en god
vinteraften, hvor bogen lægges på hylden og
erstattes af cyberspace.
Manu Sareen: EU krisen styrker det
nordiske samarbejde
- Jeg synes, at den aktuelle krise bør være
afsæt til at skabe et endnu tættere nordisk
samarbejde. Gerne svarende til det vi allerede
er vidne til på forsvarsområdet, siger Manu
Sareen, minister for nordisk samarbejde,
forud for et debatmøde i Politikens Hus i dag.

Kalenderoversigt
Januar
31. januar
Forretningsudvalgsmøde
København
_____________________________________
Februar
17.- 18. februar
FNF direktørkollegium
Torshavn
_____________________________________
Marts
17. marts
Landsstyrelsesmøde
København
21 marts
FNF præsidiemøde
Reykjavik
22. marts
Direktørkollegium
Reykjavik
23. marts
Nordisk Råds jubilæumssession
Reykjavik
_____________________________________
Maj
12. maj
Repræsentantskabsmøde
24. maj
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde
København
_____________________________________
Juni
8. – 10. juni
Årsmøder i Sydslesvig
Sydslesvig
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