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Kære venner. 

 

Velkommen tilbage efter sommerferien. De fleste af jer har nu lagt et program for den 
kommende sæson, og det vi har set, ser fantastisk ud. Tak for indsatsen! 
Nu er lodsedlerne til vores landslotteri trykt og ved at blive sendt ud. De er blevet flotte med helt 
nyt layout. Lotteriet afholdes i september/oktober, og vi håber, I vil bruge anledningen til at 
sælge nogle og skabe opmærksomhed om NORDEN gennem lotteriet. 

 

Venligste hilsner 
 
Redaktionen  

 
 
Nordisk kursus på Rude Strand den 20. – 26. februar 2013 

Efter dette års succes med nordisk kulturuge på Seniorhøjskolen Rude Strand, følges der nu op med 
et kursus også i 2013. Der vil være foredrag om nordisk litteratur, kultur og historie samt 
mulighederne for et fremtidigt nordisk samarbejde. Deltager prisen vil være 4200 kr. for ophold, 
forplejning og deltagelse i alle arrangementer. Endeligt program foreligger i midten af oktober. Er 
man interesseret kan man rette henvendelse til Rude Strand Seniorhøjskole – tlf. 86 55 89 44. Vi vil 
gerne opfordre lokalafdelingerne til at invitere nordiske deltagere fra jeres venskabsbyer til 
kulturugen. Se mere om højskolen på http://www.rudestrand.dk/.  

Nordisk handlingsplan for ny nordisk skole 

Foreningen NORDEN udsender nedenstående pressemeddelelse, og vi har så uddybet dette i en 
henvendelse til ministeren: 
Foreningen NORDEN hilser med stor tilfredshed, at ministeren for børn og undervisning Christine 
Antorini har lanceret begrebet Ny nordisk Skole og foreningen er positiv over for de målsætninger, 
ministeren har tilkendegivet i forbindelse med planen. 
Foreningen NORDEN ser frem til, at der med Ny nordisk Skole skabes et indhold, som kan være 
med til at udvikle det bedste i den eksisterende folkeskole.  



Foreningen NORDEN anbefaler, at ministeren sætter gang i en udviklingsproces, hvor forskere og 
pædagogiske praktikere fra alle de nordiske lande får til opgave at kortlægge det, der fungerer bedst 
i dagtilbud og undervisning i de nordiske lande og derefter udarbejder en praksisorienteret 
handlingsplan. En sådan opgave kunne ministeren sætte fokus på ved Nordisk Råds session i 
efteråret i Helsingfors. Det kunne dermed blive et værdigt bidrag til fejringen af Helsingforsaftalens 
50 års jubilæum. 
Foreningen NORDEN påpeger, at inden for skole- og undervisningsområdet er den nordiske model 
slået så meget igennem – som det også er tilfældet på en lang række andre samfundsområder – at 
skolesystemerne i høj grad er så samordnede, at en overordnet, nordisk handlingsplan vil være en 
styrke for alle landene. Hermed sikres det også, at de fælles værdier i vores uddannelser i Norden 
ikke går tabt, men bliver brugt positivt og fremadrettet. 

NEW NORDIC – Arkitektur & Identitet 
 
29. juni – 21. oktober 2012  
Louisiana er af flere grunde blevet berømt for sine arkitekturudstillinger. For det første fordi de altid 
anlægger en samtidig vinkel på stoffet; de handler om vores verden nu! For det andet fordi de 
bryder med fagligt snæversyn og krydser både kunstneriske udsagn og arkitektoniske realiteter med 
hinanden, og for det tredje fordi de udnytter museets rum og situation totalt. New Nordic kommer 
med et bud på, hvad det nordiske egentlig er. Se mere på 
http://www.louisiana.dk/dk/Menu/Udstillinger/New+Nordic.  

Nordisk på bogmessen i Göteborg  

2012 er et nordisk år på bogmessen den 27.–30. september. Fremtrædende forfattere fra hele 
Norden vil deltage i årets messe. I alt består årets seminarprogram af intet mindre end 398 
seminarer med 810 medvirkende fra 21 lande. Se mere på http://www.bokmassan.se/.   

Världens mest stabila länder finns i Norden  

De nordiska länderna är världens mest stabila. Enligt 2012 års indexering över världens mest och 
minst stabila länder får Norden toppbetyg bland annat för ländernas offentliga service och respekt 
för mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper. Finland är enligt listan det mest stabila landet, följt 
av Sverige och Danmark på andra och tredje plats. Norge får en femteplacering och Island kommer 
på tolfte plats. De nordiska länderna får dessutom goda betyg på sociala och ekonomiska 
indikatorer. The Failed States Index sammanställs årligen av den oberoende amerikanska 
organisationen Fund for Peace. Undersökningen fokuserar på riskindikatorer och baseras på 
tusentals artiklar och rapporter. 

Kalenderoversigt
 
September 
12. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
15. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 

28. – 30. september 
Nordisk Bogmesse 
Göteborg 
 
Oktober 
5. oktober 
FNF direktørmøde 
Oslo 



6.-7. oktober 
FNF Styreseminar 
Oslo 
29. oktober – 1. november 
Nordisk Råds session 
Helsingfors 
 
November 
7. november 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
12. – 18. november 
Skumringstid og Morgengry 
Hele Norden 
13. november  
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde 
København 
TILLIDSMANDSDAGEN 
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012 
VEJLE 
19. november 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde 
Købehavn 

Redaktion sluttet 31. august 2012



 


