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Kære venner.
1814 fik Norge sin grundlov efter skilsmissen fra Danmark. I den forbindelse er Foreningen
NORDEN medarrangør af en konference på Hindsgavl Slot om Danmark-Norge 1814.
Tilmelding kan ske gennem en af vores samarbejdspartnere, Folkeuniversitet. Programmet kan
se på http://www.fuodense.dk/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=14035, hvor tilmelding også
kan foregå.
Foreningen NORDENs landslotteri foregår netop nu i september/oktober. Hvis der er flere, der
gerne vil være med til at sælge lodsedler, er der stadig mulighed for at rekvirere lodsedler på
landskontoret.
Nedenfor kan I læse om en unik kunstudstilling i Lemvig, Nordisk Biblioteksuge, New Nordic
Approach og en kongelig guldkjole.
God læselyst.
Venligste hilsner
Redaktionen

Af kærlighed til Grønland
Der er netop åbnet en usædvanlig udstilling med den samling af grønlandsk kunst og
kunsthåndværk, som prins Henrik har samlet gennem årene. Man kan se foreningens protektor
dronning Margrethe som 12-årig i grønlandsk nationaldragt med en grønlandsk taske og en dukke i
samme dragt. Man ser endvidere et udsnit af dronning Ingrids tasker, som hun modtog på sine rejser
på Grønland. Udstillingen er suppleret af billedkunstnere som Hans Lynge, Aka Høegh og Aron fra
Kangeq. Det er kunst af højeste klasse, der vises frem på udstillingen. Udstillingen er åbent indtil
den 29. december 2013 på Museet for Religiøst Kunst, Strandvejen, Lemvig, som i 2009 modtog
Foreningen NORDENs hæderspris. Se mere på http://www.mfrk.dk/.
Nordisk Biblioteksuge
Nordisk Biblioteksuge med Morgengry og Skumringstid finder i år sted den 11. november og varer
hele ugen. Det er en af de største nordiske begivenheder, og danske skoler og biblioteker er mest
repræsenteret i denne fællesnordiske aktivitet. I løbet af få dage, vil der også være et idekatalog til
rådighed på http://bibliotek.org/da. Det er meget smukt layoutet af foreningens egen layouter. Alene
derfor er det en god ide, at gå ind på siden.

New Nordic Approach
Foreningen NORDEN hævder, at erhvervslivet har fået øje på Norden. Her er endnu et bevis. Under
overskriften ”New Nordic Approach” samlede Dansk Industris topmødet 24. september 2013 over
1000 topfolk inden for erhvervsliv og politik. I oplægget hedder det bl.a. under overskriften Norden
i verden: Norden har de seneste 50 år gennemgået en helt særlig udvikling. Det er lykkedes at
skabe nogle af verdens rigeste samfund. Nogle af de mest harmoniske og trygge samfund. Samfund
som hver især på mange områder kæmper langt over deres vægtklasse i den globale arena. Både
politisk, økonomisk og kulturelt. Udenlandske medier har skrevet mange historier om ”The Nordic
Approach”. Om hvordan de nordiske samfund skiller sig ud. Og om hvor lykkelige vi er. De
nordiske særkender er blandt andet ytringsfrihed, høj retssikkerhed, politisk stabilitet, lav
magtdistance, stærk sammenhængskraft og stor tillid til myndighederne. Hele rapporten kan læses
på http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Shop/New%20Nordic%20Approach.pdf.
Kongelig guldkjole vender hjem til Danmark efter 350 år
Dronning Margrete den Førstes bryllupskjole af guld bliver i seks uger udstillet på Roskilde
Museum. I 1659 førte den svenske konge Karl den Tiende Gustav en kjole til Sverige. Men det var
ikke en hvilken som helst kjole, det var nemlig dronning Margrete den Førstes bryllupskjole syet af
den kostbareste guldbrokade. Efter 350 år i krigsfangenskab vender den unikke kjole nu hjem til
Danmark, hvor den i perioden fra 23. september til 10. november kan opleves på Roskilde Museum.
Særudstillingen finder sted i anledning af 600-året for dronning Margrete den Førstes gravlæggelse
i Roskilde Domkirke.
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