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Kære venner.
Nordens Dag 23. marts i år var samtidig
fejringen af Helsingforsaftalen, det nordiske
samarbejdes grundlov. Vi henvendte os til
landets kommuner med en opfordring til, at
de flagede med de nordiske flag på dagen. En
meget stor del af den danske kommuner tog
positivt imod vores henvendelse, så rigtigt
mange steder i Danmark blev dagen fejret
med flagning.
Repræsentantskabsmødet bliver, som tidligere
meddelt, afholdt i Strib ved Middelfart. I kan
se den kommenterede dagsorden og bilagene
til repræsentantskabsmødet på
http://www.foreningennorden.dk/tillids_centrale.php?side=tillid_re
p2012 . Vi glæder os til at se mange af jer i
Middelfart.
Venlig hilsen
Redaktionen
Mange kommuner klar med
folkeoplysningspolitik
Hver kommune skal have en folkeoplysningspolitik. Mange steder er den på plads. I andre
kommuner er den på vej. Da
folkeoplysningsloven blev revideret i juni
2011, indførte Folketinget en bestemmelse
om, at hver kommune skal udarbejde en
folkeoplysningspolitik i dialog med de lokale
folkeoplysende skoler og foreninger.
Organisationen Fritid&Samfund følger
løbende med i arbejdet og offentliggør på

deres hjemmeside en oversigt over, hvor langt
de enkelte kommuner er nået. Her er også
links til de allerede vedtagne politikker, se
http://www.fritid-samfund.dk/politikker.aspx.
Nordisk Kulturfond
Vil du søge penge til et nordisk kulturprojekt?
Fondens næste ansøgningsfrister er 1. april,
1. september og 1. oktober. Der kan
maksimalt ansøges om DKK 500.000, og vær
venligst opmærksom på, at Fondens
bidragspolitik er at yde mindre bevillinger til
et stort antal projekter. 80 procent af de
bevillinger, som Fonden uddeler, er på under
100.000 danske kroner. Projekter, der søger
om højst 300.000 danske kroner, vil få svar
allerede i løbet af 6-10 uger. Projekter, der
søger om over 300.000 kroner kan først
forvente svar indenfor 10-16 uger. Se mere på
http://nordiskkulturfond.org/Din%20ansoegni
ng/Ansoegningsfrister.aspx.
Merethe Lindstrøm vinder Nordisk Råds
Litteraturpris 2012
Den norske forfatter Merethe Lindstrøm får
Nordisk Råds Litteraturpris 2012 for romanen
”Dager i stillhetens historie”. I bedømmelseskomitéens motivering hedder det: ”I en
stilfærdig, præcis og eftertænksom prosa
fortæller Lindstrøm om hvordan en dramatisk
fortid langsomt bryder ind i en ældre kvindes
liv og bevidsthed.” Merethe Lindstrøm er født
i 1963 i Bergen. Hun debuterede med
novellesamlingen ”Sexorcisten og andre
fortellinger” i 1983. Karakteristisk for
forfatterskabet er Merethe Lindstrøms fokus
på moderne menneskers søgen efter andre og
efter mening. Hun var nomineret til Nordisk
Råds Litteraturpris i 2008 for
novellesamlingen ”Gjestene” (2007). ”Dager i
stillhetens historie” (2011) er hendes seneste
roman, og den har desuden givet hende den
norske kritikerpris for bedste voksenbog. Der
var i år 14 forskellige forfattere fra de
nordiske lande, samt Grønland, Åland og
Færøerne og det samiske sprogområde på
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listen over nominerede til prisen. Se mere om
litteraturprisen på
http://www.norden.org/da/nordiskraad/nordisk-raads-priser/nordisk-raadslitteraturpris.
Ny nordisk skole
Christina Antorini, den danske Børne- og
Undervisningsminister, har taget initiativ til at
sætte mere fokus på det nordiske i
Folkeskolen. Hun har oprettet et dialogforum,
der skal udvikle Norden i undervisningssammenhænge. Dialoggruppens medlemmer
skal definere og præcisere de særlige nordiske
styrker og værdier, som uddannelser og
dagtilbud skal udvikles efter. Og de skal
medvirke til at udbrede dem til de mennesker,
der arbejder med børn og undervisning i
hverdagen. I første omgang skal
dialoggruppen komme med bud på, hvad det
er for kompetencer, som dagtilbud og
uddannelser skal give børn og unge i
fremtidens samfund. Senere skal
dialoggruppen udarbejde et manifest, der skal
udgøre de værdier og leveregler, vi skal
udvikle fremtidens dagtilbud, skoler og
uddannelser efter. Målet med arbejdet er at
løfte fagligheden – for alle børn og unge. Se
mere på http://www.nynordiskskole.dk.

Kalenderoversigt
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
30. maj
Forretningsudvalgsmøde
København
_____________________________________
Juni
8. – 10. juni
Årsmøder i Sydslesvig
Sydslesvig
_____________________________________
Juli
Landskontoret holder ferielukket i uge 28,
29 og 30.
_____________________________________
August
28. august
Aktivitetsudvalgsmøde
København
_____________________________________
September
4. september
Informationsudvalgsmøde
København
15. september
Landsstyrelsesmøde
København
_____________________________________
Oktober
6.-7. oktober
FNF Styreseminar
Oslo
29. oktober – 1. november
Nordisk Råds session
Helsingfors
_____________________________________
November
TILLIDSMANDSDAGEN
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012
VEJLE
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