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Kære venner.
Nu er foreningens nye udvalg og arbejdsgrupper kommet godt i gang med arbejdet. Da der
desværre ikke har meldt sig så mange lokale tillidsfolk til arbejdsgruppen om rekruttering, vil vi
gerne opfordre tillidsfolkene til at komme med skriftlige input til arbejdet – også gerne arbejdet i
udvalgene. Udvalgene/arbejdsgrupper, kommissorier, medlemmer og referater kan følges på
foreningens hjemmeside http://www.foreningen-norden.dk/tillids_referater.php. Vi vil gerne have
så mange som muligt til at være med i dialogen.
Og så er Foreningen NORDEN kommet på facebook, se
https://www.facebook.com/pages/Foreningen-Norden/127053307468851. I er meget velkomne til
at blande jer i debatten, og også komme med indlæg.
Venligste hilsner
Redaktionen

Vend skoleblikket mod nord
Ny Nordisk Skole-initiativet kan åbne danske skoler for løsninger og praksisser, der fungerer
optimalt i vore nabolande. Her er lovgivning, kultur- og samfundsforhold meget lig de danske, og
ofte kan vi derfor uden videre overføre gode ideer fra de nordiske naboer til danske skoler. Lad os
vække traditionen for nordisk samarbejde til live igen. Sådan skriver Frans Ørsted Andersen og
Kristina Aaltonen i en kommentar i Dagbladet Information. Læs hele kommentaren
http://www.information.dk/449770.
Det er blevet tid til Norden
Et styrket nordisk samarbejde på erhvervsområdet og arbejdsmarkedet kan bidrage med gode
løsninger i en tid med økonomisk afmatning. Den danske vareeksport til Norden beløber sig til 150
milliarder kroner om året. Det er mere end vores eksport til Tyskland og Storbritannien tilsammen.
Og selv i en krisetid er eksporten til Norden på vej op. For mange af vores helt små virksomheder er
det nemlig lettere at gå i gang med eksport til Stavanger og Kalmar end til Shanghai og Calcutta,
skriver erhvervskonsulent i Sorø Kommune Peter Fjerring. Læs kronikken i Berlingske
http://www.b.dk/kommentarer/ny-nordisk.

VED HAVET
Særudstilling med Aka Høegh. 10. januar - 14. april 2013, Nordatlantens Brygge.
På særudstillingen Ved havet præsenterer Nordatlantens Brygge en af Foreningen NORDENs
venner og en af Grønlands mest anerkendte og respekterede kunstnere, Aka Høegh. Med udvalgte
værker udfoldes naturens - og særligt havets dybe betydning for kunstneren.
En betydelig del af Aka Høeghs kunstneriske produktion gennemstrømmes af havet. I hendes
havskildringer bevæger havets dyr og tangplanter sig som æteriske væsener rundt på billedfladen i
et og samme holistiske univers, hvor også de monumentale isfjelde knejser. Og i de nye værker af
grønlandsk drivtømmer, har havet helt konkret sat sig spor og formet materialets flader. Se mere om
udstillingen på http://www.bryggen.dk/da/udstillinger/ved-havet/.
Norden i tal 2012
Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 50:e gången. Årsboken är en uppslagsbok, som avser
vara en sammanfattande och överskådlig redovisning av statistik över samhällsförhållanden i de
fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I många av tabellerna
redovisas också uppgifter om Färöarna, Grönland och Åland. Syftet med årsboken är att lägga fram
sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna. Ytterligare tabeller finns tillgängliga
gratis via vår hemsida www.norden.org/fakta. Här är det också möjligt att kostnadsfritt läsa och
ladda ner boken i pdf-format.

Kalenderoversigt
Marts
7. marts
FNF direktørmøde
København
16. marts
Landsstyrelsesmøde
København
22. marts
Femte Maj Fonden
Gøteborg
23. marts
Nordens dag / Nordisk Gæstebud
Hele Norden

Arbejdsgruppen om medlemsrekruttering
Vejle

April
4. april
Forretningsudvalgsmøde
København
10. – 11. april
Foreningen Nordens Forbunds møder
Stockholm
25. april
Idepolitisk Udvalg
København
30. april

Juni
7. – 9. juni
De danske årsmøder
Sydslesvig

Maj
4. maj
Repræsentantskabsmøde
Frederiksberg
21. maj
Fondet for dansk-islandsk samarbejde
København
28. maj
Fondet for dansk-svensk samarbejde
København
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