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Kære venner.
Nu er det generalforsamlingstid i lokalafdelingerne. Vi håber, I får nogle gode og fremadrettede
beslutninger. Herefter kommer kredsgeneralforsamlingerne og den 10. maj afholder
landsforeningen sit årlige repræsentantskabsmøde i Odense. Vi glæder os til at se mange
tillidsfolk til mødet. På grund af pladsmangel i det nye nordatlantiske hus i Odense, er vi i
øjeblikket ved at finde et nyt sted i byen. Vedhæftet finder I dog dagsordenen og de praktiske
informationer vedrørende repræsentantskabsmødet.
Flere af jer deltog i den konference Foreningen NORDEN var medarrangør af på Hindsgavl Slot
den 8. februar om 1814. Det blev en god dag med mange deltagere (ca. 400).
Venligste hilsner
Redaktionen

Foreningens hjemmeside
Nu går det fremad med hensyn til hjemmesiden. Vi er meget glade for de kommentarer og
tilføjelser, vi har fået fra jer. Sidste skud på stammen er, at kredsene nu også er kommet ind på
hjemmesiden. Ikke alt er korrekt endnu, men det bliver det. Hvis I opdager fejl og mangler hører vi
meget gerne fra jer. Der er mange informationer på hjemmesiden, og servicesiderne (intranettet) er
et rigtigt godt værktøj for tillidsfolk. Her ligger referater og meget andet, lige som der nu er oprettet
en blok til materialerne til repræsentantskabsmødet, hvor I allerede nu kan se Årsregnskabet 2014,
Revisionsprotokol og Strategi.
Islandske håndskrifter
Nu er der åbnet en ny hjemmeside, hvor man har mulighed for at se og læse de originale
håndskrifter. En fantastisk hjemmeside for alle, der elsker sagaerne og eddaen. Linket til siden er
http://haandskrift.ku.dk/. Senere på året udkommer der to frimærker med håndskriftmotiver,
Sjællandske Lov og Njals Saga. Det er en fællesudgivelse mellem Post Danmark og det islandske
postvæsen. Den eneste ulempe ved den nye hjemmeside fra Københavns Universitet er, at man kan
blive afhængig - så pas på!

Lars Hovbakke Sørensen
er jo Foreningen NORDENs egen historiker, som indledte sin karriere med at skrive en del af
foreningens historie. Lars har nu udgivet En europæisk Danmarkshistorie på Gyldendals forlag, se
http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/historie-samfund/9788702048810/en-europaeiskdanmarkshistorie. Her er danmarkshistorien fortalt med Europa som med- og modspiller. I bogen
drejer historiker Lars Hovbakke Sørensen blikket væk fra det danske riges snævre grænser og viser
i stedet, hvordan en række europæiske begivenheder har haft afgørende betydning for udviklingen i
Danmark helt tilbage fra oldtiden og frem til i dag. Resultatet er en utraditionel, anderledes vinklet
tour de force gennem vort lands historie, der med sit europæiske perspektiv rykker ved mange af
vores gængse forestillinger.
Kalenderoversigt
Marts
19. marts
Medieudvalgsmøde
København
22. marts
Landsstyrelsesmøde
København
23. marts
Nordens Dag
Hele Norden

Reykjavik

April
4. april
Femte Maj Fonden
Göteborg
10. april
Forretningsudvalgsmøde
København
11. april
Idepolitisk Udvalg
København

August
25. august
Idepolitisk Udvalg
København

Maj
10. maj
Repræsentantskabsmøde
Odense
12. maj
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
22. maj
FNF præsidiemøde

24. maj
Landsstyrelsesmøde med konstitueringer
Middelfart
Juni
12. juni
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København

September/oktober
Landslotteri
Hele landet
September
22. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
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