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Kære venner.  
 
Lokalafdelingerne har brugt sommeren på at planlægge sæsonprogrammet for den kommende 
sæson. De programmer, vi har haft lejlighed til at se, udstråler vitalitet og begejstring. Det er 
dejligt, at vores forening igen i år kan fremvise et højt aktivitetsniveau lokalt, og vi ønsker jer 
held og lykke med gennemførelsen. Det er helt afgørende for foreningen, at vi har et 
velfungerende og engageret lokalt arbejde. 
  
Nedenfor kan I læse et oplæg til skolehvervekampagne, som foreningens uddannelsesudvalg har 
stået for. I finder også en henvisning til en artikel om hvem, der opfandt Færøerne, ny ordning 
for Nordisk Råds priser samt den opdaterede fælleskalender. God læselyst. 
 
Venligste hilsner 
Redaktionen 

 
Oplæg til skolehvervekampagne 2013/2014 
 
I forbindelse med lanceringen af foreningens nye skolehjemmeside www.nordeniskolen.org ønsker 
vi en markedsføring af foreningen over for landets skoler, primært folkeskoler.  

Uddannelsesudvalget i Foreningen NORDEN har haft en drøftelse af en skolehvervekampagne, og 
der er i den forbindelse udarbejdet en skolehvervefolder. På udvalgets foranledning er det besluttet, 
at der skal følge en ”gulerod” med i form af, at kredsene vil få halvdelen af første års 
medlemskontingent pr. ny hvervet skole svarende til kr. 227,50 (dog kr. 100,00 for skoler med 
mindre end 100 elever, da disse kun skal opkræves et kontingent på kr. 200,00).  

Udvalget opfordrer foreningens kredse til at etablere et skolenetværk med henblik på at tegne ny 
skolemedlemmer. Kredsen udpeger en lærer – gerne en fra den bestyrelse kredsen har valgt – som 
så fungerer som tovholder i kredsen. Lokalafdelingerne i kredsen udpeger så en lærer – gerne en fra 
den bestyrelse lokalafdelingen har valgt – som lokal kontaktperson. Der bliver på den måde 
etableret en kæde, som i fællesskab kan indgå aktivt i hvervekampagnen. Det tilskud kredsene får 
gennem halvdelen af medlemskontingentet kan bruges på at dække omkostningerne – f.eks. 
kørselsdækning - i forbindelse med hvervningerne.  

Kredsene bør især rette hverveindsatsen til lærere, man i forvejen har kontakt med, og/eller den 
enkelte skoles skolebibliotekar.  



Landsforeningen forsøger parallelt med hvervekampagnen, at tage kontakt med 
skolebibliotekskonsulenterne, for at få dem til at introducere foreningens skolehjemmeside over for 
de lokale skoler. 

Landsforeningen vil skaffe kredsenes netværk et overblik over hvilke skoler i området, der er 
tilmeldt Ny nordisk Skole og som ikke i forvejen er medlem af Foreningen NORDEN. 
Landsforeningen vil også videregive kredsens skolenetværk oplysning om hvilke skoler/lærere, der 
har rekvireret password til at bruge foreningens skolehjemmeside. De to grupper tilsammen giver et 
godt fundament for at henvende sig til skoler, der på den ene eller anden måde allerede har vist en 
nordisk interesse. 

Prisen for skolemedlemskab, som fremgår af hvervefolderen er lavere end den normale 
skolemedlemsskabstakst, da der er tale om en introduktionsrabat. 

Ukendte bosættere kom før vikingerne 

Hidtil har man antaget, at vikingerne var de første, der bosatte sig på Færøerne, men 
opsigtsvækkende nye fund dokumenterer, at der boede mennesker på øerne mellem 300 og 500 år 
inden vikingerne gjorde deres entré. Men hvem var disse mennesker? Det kan forskerne endnu ikke 
give noget svar på. Læs artiklen på http://jyllands-posten.dk/kultur/historie/ECE5841982/ukendte-
bosaettere-kom-foer-vikingerne/.  

Nordisk Oscar-uddeling! 

Det skal være slut med først at uddele Nordisk Råds priser, længe efter vinderne er kåret.  
Spændingen skal fremover være intakt, helt til vinderen kan gå storsmilende på scenen til et 
pompøst gallashow ligesom ved en oscaruddeling, skriver dr.dk. »Vi vil gerne opnå en større 
opmærksomhed og en større synlighed omkring Nordisk Råds priser«, siger stedfortrædende 
rådsdirektør Tina Bostrup til DR. I dag er primært Nordisk Råds Litteraturpris kendt og anerkendt, 
men nu skal også miljø-, film- og musikprisen opnå samme status ved at skabe nyheds- og 
underholdningsværdi. 

Kalenderoversigt

Juni 
7. – 9. juni 
De danske årsmøder 
Sydslesvig 

September 
14. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 

Oktober 
9. oktober 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
27. oktober 
FNF præsidiemøde 
Oslo 

29. – 31. oktober 
Nordisk Råds session 
Oslo 

November 
4. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
11. – 15. november 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
16. november 
Tillidsmandsdag 
Vejle 
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