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Kære venner.
Repræsentantskabsmødet bliver afholdt i Strib
ved Middelfart. Middelfarts borgmester vil
være til stede ved åbningen, og vi skal bl.a. se
på nye vedtægter og ny strategiplan for
foreningen. Vi håber på pæn tilslutning til
mødet.
Vi er selvfølgelig kede af, at vi fik afslag på
landslotteriet, men vi kan love, at der bliver
arbejdet på sagen. Hvis vi får en tilladelse –
hvad vi håber – vil vi afholde lotteriet 2012 i
efteråret.
Nu går lokalafdelingerne ind i måneden, hvor
de fleste afholder deres generalforsamlinger.
Vi ønsker jer alle nogle gode
generalforsamlinger og minder om, at I skal
fremsende referat, beretning og regnskab til
landskontoret snarest efter afholdelsen og en
konstitueringsliste, når bestyrelsen har
konstitueret sig.
Venlig hilsen
Redaktionen
Den nordiske model under pres
Den samfundsmodel, de nordiske lande har
udviklet gennem de sidste hundrede år, er
under pres. Den økonomiske krise truer
velfærden og den globale konkurrence
skærpes. Men er den såkaldte nordiske model
en del af løsningen eller en del af problemet?
Og hvad er egentlig "The Nordic Way"? Det

ser Analys Norden på i sit sidste nummer,
som samler en række af tidskriftets tidligere
temaer i en analyse af selve kernen i "det
nordiske". Se artiklerne her
http://www.norden.org/da/analysnorden/tema/den-nordiske-model-under-pres.
Manu Sareen udtaler i forbindelse med
nordiske samarbejdes jubilæum:
- Det nordiske samarbejde har opnået mange
sejre gennem årene, lige fra den nordiske
pasunion til skabelsen af et fælles nordisk
arbejdsmarked. Der består dog fortsat en
række problemer, hvorfor det er vigtigt, at de
nordiske lande benytter 60 året for skabelsen
til at kigge frem mod nye horisonter frem for
at forblive ved skåltalerne. Sareen tilføjer: Den danske regering ønsker et dynamisk og
resultatorienteret nordisk samarbejde, der har
betydning for den enkelte borger. Jeg vil
derfor på mødet i Oslo stille forslag til, at der
startes en reformproces for herigennem at
sikre, at det det nordiske samarbejde også de
næste 60 år giver merværdi for alle.
Nordisk Råds litteraturpris 2012
Nordisk Råds litteraturpris uddeles torsdag
den 22. marts i forbindelse med Nordisk Råds
session i Reykjavik. Ceremonien kan opleves
direkte, når den uddeles kl. 19.00 lokal tid på
www.norden.org. De forfattere, der er
indstillet, kan ses på
http://www.norden.org/da/nordiskraad/nordisk-raads-priser/nordisk-raadslitteraturpris/presse/nominerede-2012. Her
kan man også finde god inspiration til en ny,
god nordisk bog.
Stærkere samarbejde i krisetid
Et tættere udenrigspolitisk samarbejde, et
grænseløst Norden og en tilpasset
velfærdsmodel var bud på, hvordan det
nordiske samarbejde kan overleve og gøre en
forskel, da Manu Sareen, Marlene Wind,
Bertel Haarder og Heidi Avellan diskuterede
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de nordiske landes rolle i skyggen af den
europæiske krise på et debatmøde i
København i slutningen af januar.
Se mere om debatmødet på
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/sta
erkere-samarbejde-i-krisetid.
LAND HO - Tolv værker af Ina Rosing
13. januar - 15. april 2012 Nordatlantens
Brygge, Strandgade 91, København K. vises
Land Ho -land i sigte- bliver der råbt! Som
kunstner er Ina Rosing (1965) stærkt påvirket
af de år hun i sin barndom, og senere også
som ung, tilbragte i Grønland. - Jeg længes
altid efter de åbne vidder og den stærke
følelse af at være forbundet med den
altdominerende arktiske natur. Når jeg maler
er fornemmelsen af dette kraftfulde
tilhørsforhold, kombineret med selve
malingens farve og tekstur, de væsentligste
elementer i min kunst.
Samme sted ses også Tróndurs kosmiske
Rum. Oplev den store færøske maler
og glaskunstner Trondur Paturssons glaskalejdoskop på kajen foran Nordatlantens
brygge.
Og sidst med ikke mindst udstiller Foreningen
NORDENs protektor på Arken, Ishøj
Farvens Sjæl. 135 værker af Dronning
Margrethe IIs kunst. Udstillingen varer indtil
den 1. juli 2012.
Hvervematerialer
I kan nu se de hvervematerialer, som
Foreningen NORDEN råder over, og som kan
bruges i forbindelse med en lokal udstilling,
møde mv. på vores hjemmeside
http://www.foreningennorden.dk/tillids_centrale.php?side=tillid_hve
rvemateriale. I skal endelig spørge
landskontoret, så hjælper vi gerne med
materialet, og bøgerne kan i et vist omfang fås
gratis til brug for en konkurrence el. lign.
Poserne kan også købes og bruges i
forbindelse med gaver til foredragsholdere.
Mulighederne er mange. Slip kreativiteten løs.

Kalenderoversigt
Marts
2. marts
Forretningsudvalgsmøde
København
17. marts
Landsstyrelsesmøde
København
21 marts
FNF præsidiemøde
Reykjavik
23. marts
Nordisk Råds jubilæumssession
Reykjavik
23. marts
Femte Maj Fonden
Gøteborg
_____________________________________
Maj
12. maj
Repræsentantskabsmøde
Middelfart
21. maj
FNF direktørmøde
Malmø
24. maj
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde
København
29. maj
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde
København
_____________________________________
Juni
8. – 10. juni
Årsmøder i Sydslesvig
Sydslesvig
TILLIDSMANDSDAGEN:
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012 I
VEJLE
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