
  

8888/2012/2012/2012/2012                                Redaktion: Arne Nielsen og Peter Jon LarsenRedaktion: Arne Nielsen og Peter Jon LarsenRedaktion: Arne Nielsen og Peter Jon LarsenRedaktion: Arne Nielsen og Peter Jon Larsen    

    

Kære venner. 

Landsstyrelsen har på sit møde 15. september lagt en plan for foreningens fremtidige 

udvalgsarbejde med hovedvægt på den idemæssige udvikling af foreningen. I erkendelse af, at ikke 

alle foreningens medlemmer deltager i det ellers rigt facetterede liv, der udspiller sig i 

lokalafdelingerne, er det vigtigt, at medlemmerne har en klar fornemmelse af, at de støtter en sag, 

nemlig MERE nordisk samarbejde. 

På mødet gjorde foreningens landsformand, Arne Nielsen, opmærksom på, at han fratræder som 

formand i forbindelse med næste repræsentantskabsmøde den 4. maj 2013, da de mål, han havde 

med at være formand nu var indfriet. Forretningsudvalget, der også er valgudvalg, har spurgt den 

forhenværende nordiske samarbejdsminister Karen Ellemann, om hun vil stille op til 

landsformandsposten, hvilket hun har givet tilsagn om. Eventuelle andre kandidater skal ifølge 

vedtægterne være modtaget senest 5 uger før repræsentantskabsmødet.    

Venligste hilsner 
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Konference om Nordisk forsvars- og udenrigspolitik 

Nordisk Råds danske delegation og folketingets forsvarsudvalg af holder en nordisk konference om 
forsvars- og udenrigspolitikken i landstingssalen på Christiansborg onsdag den 21. november 2012 
kl. 13.00 – 17.00 med spændende oplægsholdere. Programmet kan ses på 
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Delegationer_og_kommissioner/
Nordisk_raad/Nyheder/2012/09/NOR_konf_2012_forsvars-og_udenrigspolitik.aspx.  
Tilmelding: Tilmelding@ft.dk senest den 12. november 2012 med angivelse af: Navn, Titel, 
Organisation og titlen ”Nordisk høring 21. november 2012”. Bemærk, at der er et begrænset antal 
pladser. 

Findes der en Østersøidentitet? 

Østersø NGO Netværk/Danmark, som Foreningen NORDEN indgår i, afholder et arrangement med 
Prof. Dr. Bernd Henningsen, der er tilknyttet Nordeuropa Institut, Humboldt Universität, Berlin og 
regnes for en af Tysklands bedste Skandinavien-kendere, tirsdag den 23. oktober kl. 18.30 på 



Københavns Universitet på Amager, Auditorium 22.0.11. Foredraget bliver holdt på engelsk, men 
diskussionen derefter kan foregå på dansk. I sommer havde avisen Information et større interview 
med Bernd Henningsen, som kan læses på http://www.information.dk/306851. Han har for Baltic 
Development Forum skrevet en del artikler om den pågående udvikling af en EU-macroregion rundt 
om Østersøen, og har der bl.a. beskæftiget sig med spørgsmålet: Findes der en Østersøidentitet? 
Selv om mange føler dette fællesskab, stiller Bernd Henningsen et stort spørgsmålstegn ved tanken, 
er det ikke blot et konstrueret begreb? Disse overvejelser findes bl.a. i udgivelsen On Identity No 
Identity http://www.bdforum.org/new-bdf-reports/. Tilmelding senest 15. oktober til mail@bs-
ngo.dk 
 

Dagfinn Høybråten fra Norge bliver ny generalsekretær for Nordisk Ministerråd  

De nordiske samarbejdsministre har besluttet, at den norske politiker Dagfinn Høybråten bliver ny 
generalsekretær for Nordisk Ministerråd fra marts 2013. Dagfinn Høybråten er en af det norske 
Stortings vicepræsidenter. Han har en bred politisk og administrativ erfaring som statsråd, direktør i 
Rikstrygdeverket, rådmand og direktør i Kommunenes Sentralforbund. Han har været partileder og 
parlamentarisk leder for KrF. Se mere på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/dagfinn-
hoeybraaten-fra-norge-bliver-ny-generalsekretaer-for-nordisk-ministerraad.  
 

Kalenderoversigt

 

 

Oktober 

5. oktober 
FNF direktørmøde 
Oslo 
6.-7. oktober 
FNF Styreseminar 

Oslo 
28. – 29. oktober 
FNF præsidiemøde 
Helsingfors 
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 
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