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Kære venner.
Foreningen NORDEN er af Minister for nordisk Samarbejde Manu Sareen blevet bedt om at
komme med input til det program, der skal udarbejdes i forbindelse med, at Danmark overtaget
det nordiske formandskab i 2015. Vi har nu afleveret et oplæg under overskriften Det unikke
Norden, og oplægget kan læses på http://foreningen-norden.dk/media/74773/unikke_norden.pdf.
For at leve op til den stigende politiske bevågenhed, erhvervslivets klare prioritering af en
kvalitativ og kvantitativ udvidelse af det nordiske samarbejde og befolkningernes unikke
opbakning til samarbejdet, som samlet lægger et pres på, at det officielle nordiske samarbejde
kan fremvise konkrete resultater, har vi også set på hvorvidt systemet er gearet til at imødekomme
de højere forventninger til resultater.
Mandag den 11. november 2013 gennemførtes Nordisk biblioteksuge for 17. gang. Det blev
endnu en gang en stor succes med stor opslutning fra lokalafdelingerne og de lokale biblioteker.
Også skolerne kommer mere og mere med på Morgengry. Tak for indsatsen.
Redaktionen vil gerne ønske alle tillidsfolk en rigtig god jul og et godt nytår.
Venligste hilsner
Redaktionen

Nominerede til Nordisk Råds litteraturpris 2014
Her er måske en ide til julegaver eller læsning i juleferien. De nationale medlemmer af
Bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds litteraturpris har nomineret værkerne til Nordisk Råds
litteraturpris 2014. Oversigten findes på http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/de-nomineredetil-nordisk-raads-litteraturpris-2014.
Nordisk Statistisk Årbog 2013
Den 27. november udkom Nordisk Statistisk Årbog 2013. Årbogen kan købes for 325 kr., men den
kan også hentes gratis på nettet.
Begge dele sker på http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-001.
Islands formandskabsprogram i Nordisk Ministerråd 2014

I Grokraft - livskraft, Islands formandskabsprogram, lægges der vægt på at udnytte og udbygge de
muligheder som ligger i Nordens ressourcer, miljø, viden og menneskelige ressourcer. I
formandskabsåret lægges hovedvægten på tre projekter: Nordisk bioøkonomi, Nordisk playliste og
Nordisk velfærdsvagt. Det islandske formandskab sætter fokus på øget bæredygtighed på alle
samfundets områder. Formandskabsprogrammet kan hentes på
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2013-769.
Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre
På et pressemøde i Folketinget mandag den 25. november præsenterede Folketingets formand,
Mogens Lykketoft, og det norske Stortings nyvalgte præsident, Olemic Thommessen, planerne for
den fælles markering af det norske grundlovsjubilæum i 2014. ”Folketinget lægger op til et
ambitiøst program for fejringen af den norske grundlov 200 års jubilæum. Det siger meget om, hvor
stærkt fællesskabet er mellem det norske og det danske folkestyre”, sagde Stortingspræsident
Olemic Thommessen, der også er landsformand for Foreningen Norden i Norge, efter mødet.
”Historien om det norske demokratis fødsel er også historien om fællesskabet mellem to lande og to
folk. Den gang som nu inspirerer danskere og nordmænd hinanden til at udvikle og forbedre et
moderne nordisk folkestyre i et globalt samfund.”
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