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Indledning 
 
Landsstyrelsen vedtog i efteråret 2016 at iværksætte en undersøgelse af hvordan lokalafde-
lingerne arbejder med venskabssamarbejdet med afdelinger i de andre nordisk lande. 
 
Da flere kommuner i de nordiske lande ikke eksisterer som da man startede på venskabsby-
samarbejde er det ikke relevant at tale om et venskabsbysamarbejde. 
 
Hvorfor ikke blot kalde det arbejde der foregår i lokalafdelingerne rundt i Norden for nordisk 
venskabsarbejde. 
 
Undersøgelsen består af ca. 50 spørgsmål hvor der er blevet spurgt om hvordan afdelin-
gerne arbejder i forhold til deres nordiske venner. Hvordan de rejser, overnatter, hvad de la-
ver når de modtager besøg fra deres nordiske venner. Og hvordan de finansierer venskabs-
besøgene. 
 
53 af landsafdelingens lokalafdelinger med 6484 medlemmer pr. 31.12.2015 har besvaret 
spørgsmålene. 
  
Tak for det! 
Uden jeres besvarelser havde der ikke været noget billede af hvordan der arbejdes med ven-
skaber. 
 
Undersøgelsens spørgsmål er sammenfattet i afsnittet ”Undersøgelsens spørgsmål”, hvor 
der er er lavet en sammenskrivning af spørgsmålene i emner. 
 
Sidst i rapporten er der indsat et bilag med venskabsforeninger / -byer som de bevarende af-
delinger har opgivet at have. 
Skemaet er også sendt til Landskontoret med en opfordring om at den eksisterende liste bli-
ver opdateret. 
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Konklusion på undersøgelsen  
 
Opsummering og konklusion 
Venskabsbysamarbejdet skranter de fleste steder. Ved kommunesammenlægningen faldt 
politikernes interesse og lokalafdelingerne har svært ved at opretholde et godt samarbejde, 
hvis der er manglende politisk interesse og økonomi. 
 
Der er dog lykkeligvis stadig en del kontakt og besøg mellem venskabsbyer, selv i de kom-
muner, der hverken har politisk eller økonomisk opbakning. Men det er naturligvis op ad 
bakke. Medlemmerne bliver ældre og den yngre generation er ikke specielt interesseret i de 
nordiske lande eller er i hvert fald ikke interesseret i at deltage i afdelingen NORDENs ar-
bejde. 
 
Desværre er der ikke særlig mange skolebesøg. Kun ganske få kommuner har regelmæs-
sige besøg og genbesøg. I stedet forsøger man sig med camps og ungdomstræf. 
Det er bemærkelsesværdigt at ingen af besvarelserne sige noget om hjemmesiden www.nor-
deniskolen.dk! 
En enkelt afdeling efterlyser ideer til at komme i kontakt med skolerne. 
 
I besvarelserne er der en overvejende del af afdelingerne som har regelmæssige besøg og 
genbesøg mellem deres venskabsafdelinger. 
 
Kommunernes deltagelse i venskabsbesøg fylder meget lidt i besvarelserne. Enten er de 
ikke deltagende eller også er der kun kommunal deltagelse ved åbningen eller som festtaler. 
 
Tallene indikerer at det vil være en god ide at lade de lokalafdelinger, der har lyst og magter 
det tage sig af venskabsbysamarbejdet. Der er mange lokalafdelinger, der har venskabsbyer 
og som allerede har en god kontakt. Andre har måske brug for hjælp og støtte.  
Hvem skal hjælpe og hvordan motiveres politikerne til at yde den økonomiske støtte? 
 
Det kunne være godt at få lavet en drejebog til at få genoplivet samarbejde og besøg:  F.eks. 
hvem kontakter man og hvordan?  
Hvordan søger man støtte og hvordan kontakter man politikere og forvaltning ang. tilskud? 
Hvor kan man finde fonde som kan støtte venskabssamarbejdet? 
Hvordan kan man øge interessen og kendskabet til venskabsbyerne blandt borgerne og sko-
lerne? 
 
  

http://www.nordeniskolen.dk/
http://www.nordeniskolen.dk/
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Behandlingen af svarene 
 
I den efterfølgende summering af svarene er der set på svarene i kolonnerne. Ved sammen-
skrivning af svarene er der ikke nævnt nogen kommuner eller afdelinger. Der hvor svarmulig-
heden kun har været ja/nej er svar og svarprocenten er stillet op i et skema så man kan se, 
hvor mange af besvarelserne der har svaret det ene eller det andet. Der er også lavet en ud-
regning på hvad svarprocenten er på landsplan. 
 
 

Undersøgelsens spørgsmål i emner 
 
Hvem er I og hvor bor I? (Kolonne 1 og 3) 
Som man naturligt vil spørge hvis man møder nogen en ikke kender: hvor kommer du fra? – 
så er de første spørgsmål også beregnet på at stedfæste svareren på afdeling og kommune. 
Når begge spørgemål er blevet stillet er det fordi der ikke nødvendigvis er sammenfald mel-
lem afdelingens navn og hjemkommunen. 
 
Samarbejde kommunalt (Kolonne 4-9) 
Dernæst kommer der en række spørgsmål om Venskabsbysamarbejde – Kommunalt. 
Det der har været interessant at vide er om afdelingens venskabsafdelinger er hjemmehø-
rende i den by som kommunen har som venskabsby, hvis kommunen har venskabsbyer. 
 
Der er også blevet spurgt til interessen for det nordiske samarbejde både på kommunalt plan 
og om lokalafdelingen af NORDEN er repræsenteret, hvis der er et kommunalt nordisk sam-
arbejde.  
Tilsvarende er der spurgt om andre afdelinger interesse for det nordiske arbejde. 
 
Skolearbejde (Kolonne 10-13) 
Ønsket om at det nordiske skal fylde meget i skolerne fylder meget i afdelingen NORDEN, i 
hvert fald i Landsstyrelsen og skoleudvalget, men gør det også det i skolerne rundt om i lan-
det og hvor stor er kontakten mellem skolerne og lokalafdelingerne. 
Og hvis kommunen har venskabsbyer, har afdelingerne så noget kendskab til at skolerne ta-
ger på udvekslingsbesøg. 
 
Andre afdelinger (Kolonne 14-19) 
For afdelingen NORDEN folk vil det være naturligt at en næsten hvilken som helst anden af-
deling også har en nordisk kontakt. Men er det tilfældet? Og hvor meget har lokalafdelin-
gerne kendskab til andre afdelingers nordiske kontakter og samarbejde? 
Og ikke mindst giver lokalafdelingen økonomisk støtte til andres afdelingers nordisk arbejde? 
 
Lokalafdelingernes nordiske venner og besøg (Kolonne 20-40) 
I en undersøgelse om venskabssamarbejde er det naturligt at spørge om hvorvidt lokalafde-
lingerne har venskabsafdelinger i de øvrige nordiske lande. 
Hvordan er kontakten? Besøger I hinanden? Hvad laver I hvis I besøger hinanden? Hvordan 
kommer I rundt? – i bus eller i privatbiler? – hvem betaler transporten? – afdelingen eller 
kommunen? 
Hvordan overnatte I? – privat eller hotel? – hvem betaler? 
Deltager der andre en NORDEN medlemmer? – kommunale folk og deltagere fra andres af-
delinger 
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Tilskud (Kolonne 41-45) 
Uden penge er det svært at drive en afdeling som NORDEN – også når det drejer sig om 
den daglige drift. Derfor bliver der i det afsnit fokuseret på om afdelingen modtager kommu-
nalt tilskud eller om der er tilskud fra sponsorer eller evt. begge steder fra. 
 
Kendskab til venskabsbyer (Kolonne 46-48) 
Eller det burde i virkelighede hedde ”Kendskab til nordiske venskaber”. 
Hvad kender ikke medlemmer til at det er muligt sammen med NORDEN at tage på ven-
skabsbesøg i de andre nordiske lande. 
 
Yderligere kommentarer (Kolonne 49) 
Til sidst har det været muligt at komme med supplerende bemærkninger til venskabsbysam-
arbejdet 
 
  



Undersøgelse af lokalafdelingernes samarbejde med  
kommunerne og venskabsforeninger i de nordisk lande  
 
Undersøgelsen er foretaget i januar 2017 
 

 

Side 5 af 24 

 

Summering af svarene 
 
 

Hvem er I og hvor bor I? (Kolonne 1 og 3) 

Her er afdelingerne blevet spurgt om navn og hjemstedskommune 
 
53 af 94 lokalafdelinger besvarede spørgeskemaerne. Man må rimeligvis tro at de lokalafde-
linger, der ikke har besvaret spørgeskemaet, har et minimalt eller intet venskabsbysamar-
bejde. 
 

1.1 
Venskabsbysamarbejde - kommunalt 
 

Sp. 1.1.1(Kolonne 4) 

Har jeres kommune nordiske venskabsbyer? – Hvilke? 
 
Her svarer 11 afdelinger at kommunen ikke har venskabsbyer. 
Spørgsmålet beder ikke om en uddybning om hvorvidt at der er et egentligt samarbejde mel-
lem kommunerne. 
 

Sp. 1.1.2 (Kolonne 5) 

Er der en aktiv interesse fra borgere, afdelinger, skoler og Kommunen/politikere omkring 
venskabsbyerne? 
 
Her svarer 36 afdelinger nej og 15 svarer ja 
 

Sp. 1.1.3 (kolonne 6)  

Er der et formaliseret kommunalt samarbejde og udveksling og besøg hos venskabsbyerne? 
 
Her svarer 37 afdelinger nej og 14 svarer ja 
 

Sp. 1.1.4 (kolonne 7) 

Hvis der er et formaliseret samarbejde - Hvad samarbejdes der så om? 
 
19 afdelinger svarer at der er et formaliseret samarbejde. 
 
Hvad samarbejdes der om? 
 
Svarene er meget forskellige. Fra ”at kommunen ikke er interesseret”, ”der er ikke noget for-
maliseret samarbejde” til ”kun interesse hvis det giver en økonomisk gevinst til kommunen”.  
 
Der er dog også positive svar: 

- Skolesamarbejde, Afdelingssamarbejde, Musikfestival, Unge-samarbejde 
- Primært om kultur + aktuelle politiske tiltag vedr. energi - affaldssortering - sportstiltag 

i skoleformer. 
- Kommunen stod for et tema om IT's udbredelse i alle fire kommuner. Her mødtes em-

bedsmænd, borgmestre og udvalgsformænd, samt formænd for Norden 
- der udveksles kommunale erfaringer 
- Årlig sportsevent - ungdomslegene 
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- Der samarbejdes om skiftende temaer - og der etableres også besøg hos hinanden. 
- Erhvervsdelegationer, drift af offentlige institutioner, know-how indenfor skolevæsnet, 

miljø 
- der er temadrøftelse på Venskabsbykonferencerne om kultur, byudvikling, sociale ud-

fordringer, forskellige former for energi(vind, vand, geotermi o.s.v) 
 

Sp. 1.1.5 (kolonne 8) 

Er jeres afdeling repræsenteret eller medvirker I i arbejdet? 
 
35 afdelinger svarer ”at den lokale afdeling ikke er repræsenteret” eller ”medvirker ikke i det 
kommunale samarbejde” eller at ”der ikke er noget samarbejde”. 
 
Et par stykker angiver at de er medlem af Venskabsbykomiteen.  
Et par stykker er med i et kommunalt venskabsbyudvalg 
En angiver at de deltager i forbindelse med udveksling af grønlandske skoleelever 
En enkelt afdeling har overtaget alt venskabsby samarbejdet fra Kommunen – dog uden at 
der angives hvad det dækker. 
Deltager i venskabsbymøder hvert 2. eller 4. år 
 

Sp. 1.1.6 (kolonne 9) 

Afdelingens yderligere kommentarer til: Venskabsbyarbejde – Kommunalt 
 
43 afdelinger har kommenteret: 
 
Overvejende negative svar 
Flere afdelinger angiver 

- at kommunerne har opsagt venskabsbyaftalerne efter kommunesammenlægningerne  
- at samarbejdet slet ikke er kommet i gang.  
- Kommunen viser ikke interesse eller at samarbejdet er minimalt 
- At venskabsbyerne er for små 
- At kommunen har venskabsbyer i ikke-nordiske lande 
- Dyrt at afholde venskabsbystævner uden Kommunalt tilskud. 
- Horsens kommune har prioriteret samarbejdet med Kina 

 
Overvejende positive svar 
Nedenstående svar er fra enkelte afdelinger. 

- Venskabsbykomiteen har et budget. De giver tilskud til besøg og genbesøg, der af-
holdes konferencer med politiske repræsentanter 

- Kommunen har 33 venskabsbyer i 24 lande.  Hvert 4. år holdes ungdomslege 
- Der skal til stadighed følges op på den forpligtelse, som ligger i dette samarbejde. 
- Kommunen yder 25.000 kr. årligt til venskabsbyarbejdet 
- Ved besøg giver kommunen et foredrag om kommunen og en gang frokost 
- Vi var inviteret til juletræstænding af juletræet fra Larvik. For at fejre 50 års juletræs-

samarbejde. 
- Vi har et varmt venskabsbysamarbejde 
- stor værdi for afdelingen 
- Vi vil gerne lave ture til hinanden på medlemsplan 
- Kommunen yder efter 4-årig aftale et årligt tilskud til Slagelse og Korsør-Skælskør 

Lokalafdelinger 
- Kan give god kontakt 
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- Nordiske dage (stort arrangemenet hver andet år på skift i kommunerne) droppet af 
politisk uinteresse 

- Vores fire venskabsbyer har altid tilhørt afdelingen. Ved sidste kommunalreform op-
sagde Guldborgsund kommune vores venskabsbyer uden vores vidende, med deraf 
følgende protest fra afd. så alt er på plads igen, med sidste afholdelse af træf her 
2015. 

- Det er primært bestyrelserne, der har kontakt med hinanden. 
- For. NORDENs deltagelse i den årlige ungdomsuge er oppe til overvejelse, men 

dette er, hvor ugen foregår i Randers - er vi med. 
- Rådhuset plejer at give en stor modtagelse på rådhuset når vi har træf. Vi må heller 

ikke kalde det Venskabsbytræf, for en hovedstad er venner med alle. Så det kaldes 
det i alle hovedstæderne. 

- Kommunens attitude er ret passiv. Dog er der for nylig besluttet flg. "Der kan som hid-
til søges tilskud til rejser til Assens Kommunes officielle venskabskommuner, dog 
højst 500 kr. pr. person til dækning af rejseudgifter. Endvidere vil der fremover kunne 
søges midler til samarbejdsprojekter med såvel nuværende som tidligere venskabs-
kommuner og andre udenlandske samarbejdspartnere”. 

- Kommunen sender hvert år et juletræ til Nuuk 
- Dyrt at afholde venskabsbystævner uden Kommunalt tilskud. 
- samarbejde forløber fint, men der skal dog bruges energi fra Afdelingen Norden for at 

være synlig. Venskabsbykonferencen i 2016 var Afdelingen Norden meget synlig i 
kraft af afdelingens aktive medvirken. At formanden kom med input og ideer til konfe-
rence. Og det gav pote. 

 
 

1.2 
Skolearbejde  
 

Sp. 1.2.1 (kolonne 10) 

Har jeres afdeling et samarbejde med skolerne? 
 
42 afdelinger svarer nej, 10 svarer ja 
 
I 10 kommuner er der et skolesamarbejde, men der er ikke megen aktivitet m.h.t. besøg og 
genbesøg. Flere kommuner afholder camps og ungdomstræf. 
 

Sp. 1.2.2 (kolonne 11) 

Tager jeres skoler på besøg i venskabsbyerne - eller får de selv besøg? 
 
Af svarene fremgår det at skolernes samarbejde med andre nordiske skoler er stort set ikke 
eksisterende med nogle få undtagelser 
 

Sp. 1.2.3 (kolonne 12) 

Er der andre former for skolesamarbejde mellem venskabsbyerne? - Hvilke 
 
En stor del af afdelingerne svarer at der ikke er andre former for samarbejde (22 af besvarel-
serne).  
Der er dog nogle som svarer at der er et samarbejde omkring bl.a. IT, et par klasser skriver 
sammen, sporadisk samarbejde i ungdoms- og musikskoler. En enkelt afdeling angiver at de 
har deltaget som gæstelærer i et andet nordisk land. 
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Sp. 1.2.4 (kolonne 13) 

Afdelingens yderligere kommentarer til Skolearbejde 
 
Flere afdelinger har mistet skolemedlemmer. Skolerne prioriterer ikke det nordiske særlig 
højt, lærerne har ikke tid og skolerne har ikke penge til rejser. Vi har for lidt at byde ind med 
over for skolerne. 
 
Afdelingernes kommentarer: 

- Har forsøgt, men skolerne synes at have andre opgaver de prioriterer først 
- er meget positiv. Prøver at få flere skoler interesseret i korrespondance og skype-

samtaler 
- Vi har mistet de fleste skolemedlemmer. Har uden held forsøgt rekruttering. Vi har for 

lidt at byde på! 
- man søger inspiration i og uden for Europa. 
- Der er kun 1 skole ud af kommunens 24 skoler, der er medlem af lokalafdelingen 
- vil gerne have samarbejde. Vi havde samarbejde med alle kommunens skoler da vi 

solgte lodsedler. Vi mangler lignende nu. 
- Vi havde samarbejde med alle kommunens skoler omkring lodseddelsalg. 
- Vi vil gerne bakke op om lignende initiativer til skolekontakter i Norden 
- Lærerne mangler tid og overskud. Ingen penge til rejser 
- vi har i 2 tilfælde støttet et projekt på en af skolerne 
- beklager, at det er ikke eksisterende 
- har tidligere været af et større omfang, fx udveksling af lærere og elever. 
- Ser det gerne udbygget 
- Vi har formidlet kontakt mellem 2 skoler og skoler i Norge og Sverige 
- Vil gerne udbygge dette, men mangler overskud - ikke ideer. 
- Har ikke skolesamarbejde 
- vi tænker det bliver mere globalt 
- Der er ønsker om det 
- Vi har intet kendskab til aktiviteter 
- Thorning skole har solgt lodsedler gennem en del år og har fået tilbud om støtte til 

Nordisk lejr. 
- Fint 
- Har pt. ikke initiativ til lokalskolen, men er obs. på at en skoleklasse fra en skole i 

Nakskov skal på besøg i Grønland, og vil tage kontakt hertil. 
- Skolesamarbejdet foregår gennem Comenius, som er et EU-projekt med penge. 
- Ringe interesse i skolerne 
- Svært for lokalafdelingen at motivere skolerne. Glædeligt, at der nu vel kommer initia-

tiver fra Landskontoret med ansættelsen af en "skolekonsulent" (læreruddannet) 
- Vi har samarbejde med nogen skoler i kommunen,men det er ikke formaliseret 
- Vanskeligt p.g.a. besparelser (=udmeldelse af afdelingen), lærerarbejdsreform 
- Det stoppede p.g.a. manglende deltagere 
- Foreningen Norden vil gerne have ideer til at komme i kontakt med skolerne. Vi vil 

gerne være med til at fremme kendskab til de nordiske sprog og kultur. Vor afdeling 
er i regi af Foreningen Midt-Nord med i en henvendelse til Folketingsmedlem Anette 
Lind for at søge midler til skolesamarbejde. 
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2. 
Venskabsbysamarbejde 
 

Sp 2.1(kolonne 14) 

Har I kendskab til at andre foreninger i jeres kommune har kontakt til foreninger i kommu-
nens venskabsbyer, hvis kommunen har sådanne? 
 
Omkring 1/3 af afdelingerne har besvaret dette spørgsmål.  
Svarene er for de flestes vedkommende positive. Af dem der er kendskab til at andre afdelin-
ger har kontakt med tilsvarende afdelinger eller foreninger i kommunens venskabsbyer bliver 
der bl.a. nævnt 

- Spejderne  
- Vævepigerne 
-  folkedanserafdelingen 
- Cykelklubben  
- Kunstafdelingen 
- Et galleri 
- Håndværker- og industriafdelingen 
- Logerne 
- Kirkerne 
- Idrætsafdelingerne 
- Seniorbowling 
- Kor 
- Et harmonikalag 

 
Men der er også svar som at  

- kommunen ikke er interesseret, Afdelingen NORDEN Faaborg prøver at skabe kon-
takt. 

- At eventkontor varetager kontakten 
- At kommunen ikke har nogen officielle venskabsbyer 

 

Sp. 2.2 (kolonne 15) 

Har jeres lokalafdeling af foreningen NORDEN kontakt til andre foreninger i kommunen? 
 
I 34 kommuner har lokalafdelingerne kontakt og samarbejde med andre foreninger.  
I 19 kommuner gives også tilskud til venskabsbybesøg, rejser og aktiviteter til ikke-medlem-
mer af Norden. 
 

Sp. 2.3 (kolonne 16) 

Hvis nej, har I så overvejet at tage kontakt? 
(Hvis der er svaret nej på foregående spørgsmål) 
 
Ud af de 19 afdelinger som havde svaret nej til foregående spørgsmål, svarer 7 nej til at 
have overvejet og 8 svarer ja. 
Der er bl.a. svaret 

- Andre kulturelle afdelinger herunder folkeuniversitetet 
- En svømmeklub 
- Andre lokalafdelinger af afdelingen NORDEN 
- Grænseafdelingen 
- biblioteket 
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Sp. 2.4 (kolonne 17) 

Giver kommunen økonomisk hjælp til udveksling af afdelingsaktive som ikke er medlem af 
afdelingen NORDEN? 
 
Her giver 32 afdelinger et negativt svar, hvor af nogle enkelte begrunder deres nej eller de 
svarer ved ikke 
 
Af de positive svar er det meget forskelligt hvordan der bliver givet tilskud. Et enkelt sted er 
det afdelingen som administrerer tilskuddet til andre afdelinger som ønsker at rejse. 
 

Sp. 2.5 (kolonne 18) 

Giver jeres lokalafdeling af afdelingen NORDEN økonomisk hjælp til udveksling af forenings-
aktive som ikke er medlem af afdelingen NORDEN? 
 
Her svarer 38 afdelinger nej, bl.a. fordi afdelingernes økonomi ikke rækker til det 
 
En enkelt afdeling vil gerne, men kan ikke finde interesserede. Andre svarer at de giver til 
sportsklubber og skolebørn, at de har en rejsefond der kan søges fra, til nordiske lejre for 
børn og unge. 
Et enkelt sted er afdelingen administrator for en fond, der støtter oplysning om nordiske for-
hold og værdier, hvor skoleklasser kan søge til udveksling og unge under uddannelse i et an-
det nordisk land kan søge. 
 

Sp. 2.6 (kolonne 19) 

Afdelingens yderligere kommentarer til Venskabsbyarbejde – andre afdelinger 
 
Besvarelserne til dette spørgsmål er kopieret fra spørgeskemaet. Den eneste redigering der 
er foretaget er sletning af kommentarer som f.eks. ingen  
 

- Vi har stadig kontakt til vores venskabsafdeling i Eksjö 
- har prøvet at skabe kontakt til afdelinger - pensionister, musik, kunst og idræt - men 

det lykkes kun et stykke tid, da de interesserede selv skal fortsætte 
- Aalborg kommune havde et venskabsbysekretariat, nu døbt om til Aalborg Events.  

Her arbejder man med aktiviteter, som kan "brande" byen, I år f. eks Nordisk Kapsej-
lads og Landsstævne. Vi har arrangeret besøg på gæstende skibe etc., men er ikke 
inddraget i planlægningen 

- Vi har haft et samarbejde mellem både www.frederikssund-kunstafdeling.dk og med 
den lokale afdeling af Folkeuniversitetet - og så forsøger vi at etablere flere samarbej-
der med andre afdelinger - men det er svært. 

- vi har forsøgt med en nordisk kunstudstilling, som dog ikke blev til noget pga mang-
lende interesse fra de andre nordiske lande 

- forsøgte at få et samarbejde med idrætsafdelingerne, der dog mente at den opgave 
var for stor 

- vi har et godt samarbejde med Larvik og Borlänge. 
- Vi vil gerne samarbejde men økonomien tæller. 
- vi har tidligere støttet spejderne og en af idrætsafdelingerne, men de er ikke længere 

medlemmer 
- Arbejdet trænger til en opfriskning 
- Interessen er dalende! 
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- Vi administrerer og uddeler kommunale midler efter ansøgning til afdelinger, skole-
klasser oa. der søger tilskud til rejser i hele Norden. 

- Vi vil gerne have samarbejde med venskabsbyerne. 
- I vores arrangementer søger vi samarbejde med de skoler, museer og institutioner, 

der er relevante for emnet 
- Personlig kontakt. Giver sporadisk udveksling 
- de, med træf på skift hvert andet år, Norge - Sverige - Finland.et meget traditionelt 

samarbejde 
- Vi mødes hvert år til et træf hvor vi også har et styremøde, og så mødes 1-2 fra hver 

styrelse i København også en gang om året til et dags møde. 
- - venskabsbesøg fra Arvika i 2015 
- Det er lettest at samarbejde om enkeltarrangementer. Ex. musikafdeling, musikskole, 

biografafdeling m.fl. 
- Vi skal være meget obs på, at kommunen nu har overtaget arbejdet med Venskabs-

bytræffene/konferencerne så der kræver at Afdelingen Norden er aktiv og insiste-
rende i Lokalkomiteen for Nordiske Venskabsbysamarbejdet. Vi har et velfungerende 
samarbejde nu men er afhængig af skiftende kommunalbestyrelsers velvilje og forstå-
else for det nordiske samarbejde. 

 
 

3.1 
Venskabsbyarbejde – Foreningen NORDEN 
 

Sp. 3.1.1 (kolonne 20) 

Har jeres afdeling nordiske venskabsbyer/afdelinger - hvis ja, hvor? 
 
Ud af de 53 besvarende lokalafdelinger svarer 42 at de har nordiske venskabsafdelinger. 
 
Hvor de enkelte afdelinger har venskabsforeninger kan ses af skema bagest i rapporten. 
 
Skemaet er sendt til Landskontoret som er opfordret til at revider den eksisterende liste. 
 
 

3.2 
Besøg af venskabsby / afdeling hvis jeres afdeling har venskabs-
byer / afdelinger 

 

Sp. 3.2.1 (kolonne 21) 

Hvor ofte har I besøgt dem? 
 

Sp. 3.2.2 (kolonne 22) 

Hvor ofte har I haft besøg af gæster fra venskabsbyerne? 
 
Besvarelserne fra de to spørgsmål er slået sammen fordi besvarelserne af spørgsmålene 
stort set svarer til hinanden. 
 
Besøg og genbesøg mellem venskabsbyer 
I 39 kommuner/afdelinger har der været besøg og genbesøg – ofte er det hvert andet år. En 
del har faste aftaler, i andre tilfælde er det mere løst og tilfældigt. 
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3.3 
Arrangementer ved besøg 
Hvis I besøger hinanden, hvilke typer arrangementer bliver der af-
holdt ved besøgene 
 
Der er angivet en meget stor vifte af besøgssteder. Seværdigheder, naturområder, parker, 
stadions, museer, institutioner, fabrikker og virksomheder. 
På politisk og forvaltnings niveau er der ofte interesse for kommunale institutioner og anlæg 
– f.eks. skoler og rensningsanlæg. 
 
Eksemplerne fra besvarelserne er anført ved de enkelte spørgsmål og kan bruges som idéer 
til jeres næste venskabstræf 
 

Sp. 3.3.1 (kolonne 23) 

Besøg på kultursteder – giv eksempler 
 

- Malerisamlingen Malergården 
- Der har været arrangementer med udstillinger, musikere og sangkor 
- Besøg på kultursteder 
- Venskabstræf for Foreningen NORDEN lokalt med samtidig invitation af kunstnere 
- Besøg på museer og andre kulturhistoriske steder, foredrag om kunst og kystkultur 

osv. 
- Arrangementerne er imponerende og ganske varierede. Men ofte en rundtur i by-

ens/områdets nye initiativer, nye biblioteker, gamle kultursteder, nye dele af 
byer(Oslo) og sidste år i Helsingfors var det Sveaborg og det nordiske hus/ møde-
sted. Så en god blanding af gammelt og nyt. 

- besøg på fx musikskoler. Fælles middag med underholdning 
- Kirker, museer, virksomhedsbesøg, kendte skoler 
- I juni 2016 havde Favrskov besøg af vore 3 venskabsbyer. Vi har altid et emne, som i 

år var "Livet i Favrskov". Vi hørte om kommunens alm. tilstand og aktiviteter, og vi var 
rundt og se på natur, godser, kirker, kunst o.a. kulturminder. 

- Avnsø, Ledreborg, Andelslandsbyen m.fl. 
- Maleriudstillinger, seværdigheder. Måltider. 
- maleriudstillinger, har fælles udstillinger. 
- Rundture i by og omegn, historiske steder, natur mv. 
- byvandring, besøg på museer, naturområder, historiske steder 
- kunstudstillinger 
- Vi ser på natur, kultur evt. virksomhedsbesøg 
- Vi ser på natur, kultur og besøger nogle gange virksomheder 
- Gavnø, Rønnebæksholm, Kulturcenter Grønnegade 
- Udflugter, Kirkegang, rundvisninger, venskabsbymøde og festmiddag 
- Frederiksborg Slot. Nordisk Lejrskole. Andre museer og parker. 
- Rundvisning på hele øen 
- Besøg på Johannes Larsen Museet, Ladbyskibet, Nyborg Slot 
- Herregårde, museer fx Trelleborg og Overfartsmuseet. 
- Byrundvisning, museums- og kirkebesøg, ture rundt i landskabet m.m. 
- Lokale museer 
- skoler/ ældre, virksomheder, galleri og hvad som er kommet af nye tiltag 
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- Christiansfeld/grænsemuseum/VUC Haderslev 
- Kulturbesøg, Nationalpark, Bosætning, Affaldshåndtering, m.v. 
- Besøger ukendte hjørner af egen og andre kommuner. 
- Egnens kirker, museer, Blichersteder, Herregårde, Kunstingen 
- Nedlagt jernværk, vand-kraftværk, grænse mod Rusland. 
- Vi vil gerne vise dem noget, som er unikt for Danmark. Ved sidste besøg var vi på 

Hedeselskabet, så Kongenshede, Søndervangskirken med Hærvejstæppet og Mu-
seum Jorn. 

- Vi deltager i ungdomsugens arrangementer og har også en dag sammen med ven-
skabsbyforeningerne 

- Museer, bibliotek, kirker, 
- lokale museer, arbejdsplads i lokalområdet 
- fællesspisning 
- Sarpsborg. Rejse til 1000-års jubilæum. Mange vigtige steder 
- Museer, friluftsteater, koncert 
- Dannevirke 
- Kulturrummet i Thisted, Nationalpark Thy, Testcenter for store vindmøller i Østerild, 

en skole, et ældrecenter, Bosteder o. lign. 
 

Sp. 3.3.2 (kolonne 24) 

Besøg på virksomheder - giv eksempler 
 

- Skoler, biblioteker 
- Han Herred Havbåde, Slettestrand 
- Der har været besøg på skoler, på kultursteder, affaldshåndteringssteder, 
- Institutioner 
- Danish Crown slagteri, 1 økologisk landbrug, fabrikations virksomheder 
- Gartneri, elektronikfabrik, fjernvarmeværk, landbrug, plejehjem, folke-og fagskoler o.l. 
- Besøg på vores nye skole.Seværdigheder. 
- Abena og Aabenraa orgelbyggeri 
- virksomheder der adskiller sig 
- Plejehjem, kirker, fabrikker 
- Holmegaard Glasværk 
- Fjeldræven i Sverige, Sigdal Køkken i Norge, Brantex i Danmark. 
- Flygtningeinstitutionerne 
- Virksomheder med moderne teknologi - miljøbevidste virksomheder 
- Ambulancefabrik 
- Gram Køleskabe i Vojens 
- Forbrændingsanlæg, energioptimering 
- Grundfos, Tangeværket, Hinge Øko Ostemejeri 
- Multicenter Syd. 
- Besøg på specialskole, hvor der uddannes grønne pedeller og landbrugsmedhjæl-

pere 
- Keramik, el produktion 
- sidste besøg i Brønderslev på ny sæbefabrik 
- Bryggeri, teglværk 
- Ecco 
- Thisted Bryghus, Tican, en maskinfabrik o. lign. 
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Sp. 3.3.3 (kolonne 25) 

Besøg på andre steder - giv eksempler 
 

- Audebo pumpestation 
- Museer 
- Busture rundt på øen 
- museer, naturen, herregårde + slotte med historie, særlige byer med guide m.m. 

Hvad vi kan byde på, hvor vi bor. 
- Skagen Museum, Kirsten Kjærs museum osv. 
- Kunstmuseer, sejlture i skærgården, på søer og meget andet. 
- slotte og kirker 
- Forsknings center i Skövde, Atom kraftværk i Halden 
- Den gamle by Århus, Randers regnskov 
- Fællesbesøg i Gøteborgs opera og Oslo opera. 
- Andre udstillinger. 
- institutioner, der adskiller sig 
- Deltage i nationale fejringer 
- Karrebæksminde 
- Vesterhavet, museer, Stavkirker, Sejlture på fjorde i Norge og Sverige, deltagelse i 

byfester 
- Museer 
- Udflugter på Fyn, nærmest til Hindsholm med turer til vandet. 
- Dette afhænger meget af den pågældende by 
- Uddannelsesinstitution 
- det kan mange forskellige ting 
- Rømø/Kommandørgården 
- Besøgslandbrug 
- Militære antikke installationer. Den Blå Planet (også mens den var byggeplads), sam-

menkomst i private haver/hjem. Fælles teaterforestillinger 
- Viborg, Silkeborg. Naturoplevelser, Nordisk Park i Viborg 
- Kunstnerhjem, museer, naturoplevelser 
- Aktivitetscenter for ældre. Vi havde valgt steder, som man ikke lige så som turist. Ste-

der hvor vi kunne trække paralleller til de andre nordiske lande. 
- udflugt i lokalområdet og måske også et arrangement i Aarhus (ex. Skulpture by the 

Sea og i år Moesgård museum) 
-  Skoler 
- Besøg på "Mælkebøtten" Mødested for indvandrere 
- Jenle, Fur Bryghus, Byrådssalen. 
- Økolandbrug, særlige spisesteder 
- Rømø 
- Hanstholm Fyr, Hummerhuset(foreningshus) i Klitmøller, Kystmuseum i Klitmøller, 

Stenbjerg, Vorupør Havbad, Testcenter for store vindmøller i Østerild 
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3.4 
Overnatning 
 

Sp. 3.4.1 (kolonne 26) 

Hvordan overnatter I? - privat eller på hotel 
 
Der er både privat indkvartering og indkvartering på vandrehjem og hotel. En enkelt afdeling 
skriver at deres medlemmer foretrækker hotel, nu hvor de er kommet op i årene. 
Nogle skriver at de foretrækker privat, da det giver mest. 
 

Sp. 3.4.2 (kolonne 27) 

Hvis I benytter hotel el.lign. hvem betaler så for overnatningen –  
Betaler værtsafdelingen? 
 

Sp. 3.4.3 (kolonne 28) 

Betaler gæsterne selv? 
 

Sp. 3.4.4 (kolonne 29) 

Betaler kommunen? 
 
Til dette spørgsmål var der mange forskellige svar, så derfor er besvarelserne samlet under 
et.  
Generelt betaler værtsafdelingen ved de private overnatninger, mens gæsterne selv betaler 
hvis de ønsker at overnatte på hotel. Et par afdelinger angiver at der tages et deltagergebyr. 
Generelt betaler kommunerne ikke noget til et venskabsbesøg 
 
 

3.5 
Transport ved besøg  
Transport rundt i forbindelse med arrangementet 
 
Sp. 3.5.1 (kolonne 30) 

Kører I med private biler  
 

Sp. 3.5.2 (kolonne 31) 

Kører I med private biler 
 

Sp. 3.5.3 (kolonne 32) 

Hvis I kører med bus, hvem betaler udgiften? - Betaler afdelingen? 
 
Ved disse tre spørgsmål er svarene også samlet under ét. 
 
Der køres både i private biler og busser. Deltagerne betaler overvejende selv. Der gives i få 
tilfælde tilskud til busrundture. 
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3.6 
Involverer andre end lokalafdelingen sig ved et venskabsbybesøg 
 

Sp. 3.6.1 (kolonne 33) 

Deltager der kommunalpolitikere eller embedsmænd 
 
Det er kun få steder der deltager kommunalpolitikere eller embedsmænd. Nogle steder er det 
borgmesteren eller en kulturudvalgsformand som åbner venskabstræffet. 
 

Sp. 3.6.2 (kolonne 34) 

Hvis ja - Betaler kommunen så for deres overnatning og bespisning? 
 
En enkelt afdeling skriver: ”Det skal de”.  
Det er dog det generelle billede at kommunen betaler for egen deltagelse og for kommunens 
gæster.  
 
 

3.7 
Involvering af andre afdelinger foreninger ved et venskabsbybesøg 
 

Sp. 3.7.1 (kolonne 35) 

Deltager der personer fra andre foreninger 
 
I ganske få tilfælde deltager andre i venskabsbybesøg – politikere som regel kun ved modta-
gelse af gæster 
 
I 5 kommuner deltager personer fra andre foreninger – 13 har svarer klart nej. De resterende 
svarer lidt henholdende: somme tider, af og til, o.s.v 
 

Sp. 3.7.2 (kolonne 36) 

Hvis ja - Hvem betaler for deres overnatning og bespisning? 
 
Som regel betaler deltagerne selv – men enkelte kommuner giver tilskud. Der er også en-
kelte værtsafdelinger/kommuner, der betaler. 
Der er ikke spurgt om værterne ved privat overnatning får betaling for bespisning. 
 
 

3.8 
Tilskud til venskabsbybesøg 
 

Sp. 3.8.1 (kolonne 37) 

Får lokalafdelingen tilskud fra kommunen når lokalafdelingen har besøg fra venskabsbyer? 
 
5 lokalafdelinger svarer ja. I enkelte tilfælde gives tilskud til transport og måltider. Et par kom-
muner har faste regler. 17 svarer nej.  
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Sp. 3.8.2 (kolonne 38) 

Får lokalafdelingen tilskud fra sponsorer når der er besøg fra venskabsbyer? 
 
Generelt nej 
 

Sp. 3.8.3 (kolonne 39) 

Får lokalafdelingen tilskud fra kommunen, når I besøger jeres venskabsbyer 
 
5 lokalafdelinger svarer ja til at der gives tilskud til transport og måltider. Et par kommuner 
har faste regler for tilskud. 20 svarer nej. 
 

Sp. 3.8.4 (kolonne 40) 

Får lokalafdelingen tilskud fra sponsorer, når I besøger jeres venskabsyer 
 
Nej 
 
 

3.9 
Tilskud til det daglige arbejde 
 

Sp. 3.9.1 (kolonne 41) 

Får lokalafdelingen et generelt kommunalt tilskud pr. år 
 
23 afdelinger svare ja, mens 28 afdelinger svarer nej 
 
Slagelse og Ringsted Lokalafdelinger administrerer venskabsbysamarbejdet i kommunerne 
og har derfor også et budget til dette.  
 

Sp. 3.9.2 (kolonne 42) 

Hvis ja - hvor meget - i runde tal 
 
15 afdelinger oplyser hvor stort det årlige tilskud er.  
Det spænder vidt fra kr. 500 til 100.00.  
Afdelingen som får det store beløb administrerer det for kommunen, således at andre afde-
linger eller foreninger, som ønsker at rejse i Norden, skal søge afdelingen Norden om tilskud. 
 

Sp. 3.9.2 (kolonne 43) 

Får lokalafdelingen tilskud fra sponsorer 
 
43 afdelinger svarer nej. 6 afdelinger svarer ja 
 

Sp. 3.9.3 (kolonne 44) 

Hvis ja - hvor meget - i runde tal 
 
2 af de afdelinger som har svaret ja oplyser at beløbet ligger mellem 3-4.000 kr. 
2 afdelinger svarer at de søger til særlige arrangementer. 
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Sp. 3.9.4 (kolonne 45) 

Afdelingens yderligere kommentarer til – Tilskud 
 

- vil ønske, at kommunen kunne være interesseret 
- Søger tilskud til arrangementer, koncerter m.v. hos kommune, banker 
- Vi kan gratis benytte kommunale lokaler 
- Kommunens økonomi betyder fremover mindre/ingen tilskud 
- Vi har tidligere modtaget 50.000 kr. årligt men dette beløb er nedsat fra 2017 til 

25.000 kr. 
- Frederikshavn er en fattig kommune. 
- Har søgt om tilskud men fik nej. 
- Vi er ganske tilfredse 
- Vi mangler det kommunale tilskud i det daglige arbejde 
- Støttemedlemmer 
- Vi administrerer de kommunale midler sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling, 

og yder tilskud til afdelingsrejser i Norden. Vi aflægger årligt regnskab og en lille be-
retning til kommunen. 

- Vi søger/får tilskud fra Folkeuniversitetet 
- Det er ønskeligt 
- Vi takker hvert år kommunen for pengene og forklarer at en del af beløbet bliver brugt 

til venskabsbysamarbejdet, da vi skønner, det er vigtigt. Kommunen er altid behjæl-
pelig med lidt gaver, når vi selv drager afsted til venskabsbyerne. 

- Vi får for lidt 
- Gode muligheder ved rejser til venskabsbyer 
- Man er nødt til at samarbejde med andre foreninger og organisationer om foredrag og 

lign. Det i sig selv er jo også givtigt men det genererer jo også flere deltagere) ok 
 
 

Sp. 3.10  
Kendskab til venskabsbyer  
 
32 lokalafdelinger gør noget aktivt for at udbrede kendskabet og interessen for venskabsby-
erne og afdelingen Norden. 
Det gøres i overvejende grad ved arrangementer og pr for disse, messestande og i mindre 
grad ved kontakt og besøg på skoler. 
 
Ved de sidste besvarelser om kendskabet til venskabsbyer er det valgt at skrive de relevante 
svar for spørgsmålene 3.10.1 og 3.10.2, som kan benyttes som idéer til hvad der kan gøres 
for at udbrede kendskabet til venskabsarbejde i afdelingen NORDEN og til afdelingen som 
helhed 
 

Sp. 3.10.1 (kolonne 46) 

Har I foretaget jer noget specielt i de seneste år for at udbrede kendskabet og interessen for 
venskabsbyerne? 
 

- deltagelse på kulturnat 
- Vi har deltaget i Byens Dag, hvor lokale afdelinger præsenterer sig med en stand 
- Har tilskyndet skolerne at vise interesse 
- Vi har et godt samarbejde med venskabsafdelinger i "de gamle venskabsbyer" 
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- Ja, ved arrangementer informeres, ligesom vi har formidlet kontakt for bl.a. kunstnere 
og historisk interesserede til de andre venskabsbyer. 

- Jeg synes at vi gør en del, men det er svært at komme ud over rampen 
- Vi prøver at få nye medlemmer 
- Vi holder fest/Fællesmåltid når det er muligt. 
- Vi holder fælles maleri og andet kunstudstilling og bruger pressen for at skabe inte-

resse om venskabsbysamarbejdet. 
- Afholdt vores 75 års jubilæum i nov. 2014 
- omtale i pressen af skolesamarbejde. støtter kunstnergruppe med besøg på Island 
- ja, vi har uden held ansøgt om at komme med i en eksisterende venskabsbykæde 
- Ikke andet end hvad vi plejer, nemlig at skrive en pressemeddelelse til Herning Folke-

blad, når vi tager afsted 
- i medlemsudsendelser og i lokalpressen 
- Vi har besøgt Hässleholm flere gange på medlemsudflugter. 
- Kun lidt da vi ikke rigtig ved, hvordan vores forhold til kommunen er 
- Studietur for afdelingsledere, grupperejser 
- kontaktet skolerne 

 

Sp. 3.10.2 (kolonne 47) 

Hvis ja - Hvad har I gjort? 
 

- delt hvervefoldere ud med forklaringer og mundtlige oplysninger om venskabsbyar-
bejdet 

- Vi har haft et telt med informationsmateriale, varme vafler, kaffe og saft. 
- Besøgt skolerne med Norden NU 
- medlemmerne er ikke interesseret i udflugt til venskabsbyerne 
- Kontakt pr. mail - programudveksling. 
- Inviteret til vore arrangementer - også til ikke medlemmer. 
- Vi har gode arrangementer i samarbejde med biblioteket 
- arrangementer på bibliotek 
- arrangementer med nordisk indhold 
- Ved venskabsbesøg hvert andet år forsøger vi at samle en fuld bus 48 personer 
- Underholdning, sang og musik. 
- Fælles kunstudstilling med festligt indslag. Bygarden f.eks. 
- Inviteret politikere, andre afdelinger + stor presseomtale 
- undersøgt flere mulige kæder og skrevet til en af dem 
- arrangeret ture, der ikke havde tilslutning nok 
- lidt skriveri i lokalavisen i forbindelse med besøg og planlægning af kommende pro-

jekter 
- Vi holder foredrag og viser billeder + får omtaler i de lokale aviser 
- Fortalt om besøg ved møder 
- Alm. presseomtale i lokale aviser 
- Vi prøver at sende ud til andre NORDEN afd, samt fortælle om det til helt andre afde-

linger. 
- Informationsaften om Sarpsborg ved arrangementschef og historier fra Sarpsborg 
- Vi fortæller om byerne ved fælles arrangementer og i kredsfolderen 
-  i forbindelse med Venskabsbykonference i 2016 havde afdelingen Norden en oplys-

ningsstand med ”Smag på Norden”, medlemspjecer, gevinst til en gættekonkurrence. 
Vi har programmer med til vore arrangementer og de bliver taget med af deltagerne. 
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Det har en værdi især ved de arrangementer, hvor der er andre afdelinger med. Der 
har vi også vore nordiske flag med og det giver jo ofte også anledning til en snak 

 

Sp. 3.10.3 (kolonne 48) 

Hvordan blev jeres oplysninger modtaget? 
 
Generelt er de, der bliver kontaktet, lyttende og interesseret, men det er kun få afdelinger der 
fortæller, at de har fået flere medlemmer ud af det. 
Et par enkelte afdelinger fortæller at pressen er positiv. 
Og selvfølgelig er der også dem der bare siger nej tak til et tilbud om at høre om afdelingen 
NORDEN og venskabsmulighederne i afdelingen. 
 

 

3.11 (kolonne 49) 

Afdelingens yderligere kommentarer til  
Venskabsbyarbejdet i Afdelingen NORDEN 
 
Som det sidste spørgsmål lægger op til har man her kunnet skrive yderligere kommentarer. 
Svarene er gentaget i let redigeret udgave. 
 

- Lokalt er det stort set de samme medlemmer som tager med hver gang 
- Vi har et godt formelt venskabsbysamarbejde med interesserede repræsentanter fra 

afdelinger, skoler og erhvervsliv samt politikere. 
- Synd at kommunerne i de to venskabsbyer ikke prioriterede det højt nok 
- vi har meget fornøjelse til venskabssamarbejdet, da vi formidler kontakt til venskabs-

byerne 
- Med 33 venskabsbyer i 24 forskellige lande falder Aalborg helt udenfor de gængse 

rammer.  Ved kommunesammenlægningen beholdt man alle venskabsbyer, så man 
f.eks. har 4 i Sverige: Karlskoga, Lerum, Orsa, Orust.  Event kontoret har flere fastan-
satte, og deres opgave er at "brande" Aalborg. 

- Læs på vores hjemmeside www.frederikssund.afdelingen-Norden.dk 
- Kæden er ikke formelt lukket, men der er ikke aktivitet i Sverige og Finland 
- lokalafdelingen er ved at blive sat i bero 
- Interessen blandt medlemmerne er dalende dels pga grund af medlemmernes alder, 

dels pga økonomi 
- Det er uddøende her. 
- Vi har indtil nu ikke følt at vi kunne anvende noget fra Landsafdelingen i venskabsby 

samarbejdet 
- Favrskov har heldigvis kunnet opretholde et godt venskabsbysamarbejde til stor 

glæde for medlemmerne. 
- Vi planlægger et større møde med Vestfold kreds i Norge. Til Juni 
- Vi planlægger stadigvæk møder. 
- Det er besværliggjort af kommunens manglende interesse og deltagelse. 
- man skal være meget aktive for at få politikernes støtte 
- det er op ad bakke! 
- Det er ikke blevet nemmere, men vi kæmper lidt videre 
- På grund af dalende medlemstal både hos os og vore venskabsbyer med næsten kun 

ældre medlemmer er det svært at bevare kontakten. Det spiller nok også ind, at rej-
sen til vore venskabsbyer er blevet dyrere. 

http://www.frederikssund.foreningen-norden.dk/
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- Tiderne har ændret sig - før var det bedre på alle fronter med nordisk venskabsbyar-
bejde. 

- Vi er positive, men det kræver kommunal opbakning 
- God ide 
- Vi har god og hurtig mail-kontakt med styrelserne i vores venskabsbyer 
- Mødet med Hässleholm har resulteret i personlige venskaber og aktiviteter. Paimio 

og Ås deltager i vores 2. venskabstræf (alt er stadig nyt for os) 1.-3. september 2017 i 
Hässleholm. Spørgsmålet om tilskud forventes taget op med den nye kommunalbe-
styrelse efter kommunalvalget. 

- Der er interesse fra afdelingernes side. Viborg skal afholde venskabsbystævne i 
2018. Måske bliver det til to seperate arrangementer. 

- Lokalt ikke den store interesse 
- det bliver op af bakke med mangel på tilskud/og gamle medlemmer 
- Et godt kick for både værter og gæster. Vi har altid kulturelle event på programmet. 
- Vi konstaterer en faldende aktivitet med venskabssamarbejdet. Især fordi medlem-

merne af norden bliver ældre og vi har svært ved at hverve nye medlemmer blandt de 
unge familier. De unge familier og unge mennesker i det hele taget, har meget bedre 
råd til at rejse ud i verden. Som vi ser det i vores afdeling, var venskabsbesøg tidli-
gere en mulighed for at komme på ferie uden for landets grænser. 

- Samarbejder med Tårnby Afdelings Råd. Foredrag i forbindelse med grupperejser. 
- I maj 2017 er træffet i Lapua i anledning af 100 året for Finlands selvstændighed. Vi 

deltager med 6-8 personer. 
- Syntes det er godt nogen gør noget 
- Samarbejdet er en stor aktivitet her i afd. og følges af mange. Som formand for det 

næsten samlede Lolland, er jeg bekendt med at en del venskabsbysamarbejde er 
gået tabt, så måske igen kontakt til de venskaber der har været, men kontakt mig 
gerne yderligere herom. 

- Som tidl. skrevet er vores deltagelse i den årlige ungdomsuge til revision. Vi ved ikke, 
hvad der besluttes for tiden efter 2017 

- Vi kæmper for at få folk til at deltage i planlægningen. Det er næsten det sværeste 
- Håber det kan fortsætte, da vi mener det er vigtigt 
- det halter.... 
- Ligger for tit i dvale, men af og til starter vi gode bølger. 
- Vi mener, at det er vigtigt, at almindelige mennesker også knytter venskaber i de nor-

diske lande. Vi hjælper især gerne med ungdomsudvekslinger. 
- Venskabsbysamarbejdet er meget vanskeligt, da vi er en omegnskommune til hoved-

staden. Det samme er tilfældet i Norge og Sverige. Derimod har vi haft kontakt med 
Ystad i Sverige, som vi har besøgt og har haft på besøg. Det har kunnet klares på en 
dag, og har været særdeles vellykket. Endvidere har vi besøgt Vadstena i Sverige, 
hvor vi fik en dejlig støtte fra den lokale afdelingen Norden. 

- Vi afholder normalt en lille rundtur i forbindelse med venskabsbystævnerne 
- Afdelingen Norden Thisted har velfungerende venskabsbysamarbejde og et godt 

samarbejde med Thisted kommune herom. Vi har stærke afdelinger at arbejde sam-
men med: i Loimaa med en ny og aktiv formand, i Uddevalla er der også en stærk og 
velfungerende afdelingen. Skien i Norge er ret træg at have med at gøre og det er 
som om viljen mangler hos de yngre. 

- Island Mosfelsbær har nedlagt deres afdeling men der er to til tre ildsjæle, som både 
Afdelingen Norden og kommunen har et stærkt og godt samarbejde med. 
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Bilag til Sp. 3.1.1 (kolonne 20) 

 
 
Besvarelser vedrørende hvilke venskabsforeninger/-byer de enkelte afdelinger har. 
 

Angiv lokalaf-
delingens 
navn 

Afdelingernes venskabsbyer 

    

Odsherred / 
Holbæk 

Jesheim, Norge 
Ätradalen, Sverige 
Lervik, Færøerne 
Borgarnes, Island 

Fredensborg Håbo i Sverige, Nittedal i Norge og Ingå i Finland 

Afdelingen Nor-
den Ærø afd. 

Eksjö, Sverige 

Faaborg Brevik og Stjørdal i Norge. Falkenberg i Sverige og Pieksämäki i Finland 

Afdelingen 
NORDEN 
Svendborg 

Vi har kontakt til Jønkøping - udveksler Norden porogammer. 

Hjørring Kerava, Rejkjebarnæs, Trollhattan 

Afdelingen Nor-
den Aalborg og 
Omegn 

Aalborg har hele 12 nordiske venskabsbyer, men vi har ikke kontakt med 
dem på afdelingsplan. 

Holstebro lokal-
afdeling 

nej 

www.frederiks-
sund.afdelin-
gen-Norden.dk 

Sibbo(Finland) - Kumla (Sverige) og Aurskog-Høland (Norge) 

Hørsholm under 
Rudersdal 

Lillehammer (N), Leksand (S) og Oulainen (F) 

Furesø nej 

Rudersdal Asker (N), Eslöv (S), Jakobstad (F) og Gardabær (I) 

Sønder-
borg/Gråsten 

nej 

Gladsaxe/Her-
lev 

nej 

Ringsted Lokal-
afdeling 

Halden i Norge, Skövde i Sverige og Sastamala i Finland 

Favrskov Kungsbacka i Sverige, Gran i Norge, Saarijärvi i Finland 

Roskilde-Lejre Gamle Hvalsø lokalafdeling har samarbejde med Flesberg, Norge og Mo-
rup-Vinberg (Falkenberg) i Sverige 

Frederiks-
havn/Sæby af-
deling 

Larvik i Norge og Borlænge i Sverige. 

Afdelingen Nor-
den, lokalafde-
ling for Aaben-
raa kommune 

Ja. Växjö, Sverige - Hønefoss, Norge - Lojo, Finland - Skagaströnd, Island 
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Angiv lokalaf-
delingens 
navn 

Afdelingernes venskabsbyer 

nordfyn Vesturbyggd Island, Svelvik Norge, Vadstena Sverige, Naantali Finland 

Langeskov er venskabsafdeling med Afdelingen NORDEN i Malmø 

Afdelingen 
NORDEN Her-
ning 

ja 8, Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige, Åland, Finland og Syd-
slesvig 

Afdelingen 
NORDEN Her-
ning 

ja 8, i Grønland, Færøerne, Island, Norge, Sverige, Åland, Finland, Syd-
slesvig 

Afdelingen Nor-
den Næstved 
Fladså 

Gävle (S), Gjøvik (N), Rauma (F) og Alftanes (I) 

Brande Norge, Sverige, Island, Finland, Tarp i Sydslesvig 

Hillerød Norden ja, 4. Norg: Horten, Sverig: Karlskrona, Island: Olafsfjordur.Finland. Lovisa 
Finland 

Sorø Skara, Eidsvoll og Egillstadir. 

Langelandsafd. Tingsryd, Keuruu, Skaun, 

Afdelingen 
NORDEN, Ker-
teminde-Mun-
kebo 

Ulricehamn-Tranemo i Sverige, Hokksund/Øvre Eiker i Norge og 
Lempäälä i Finland, udflugter til Hindsholm, Odense 

Slagelse Lokal-
afdeling 

Vores afdeling har venskabsafdelinger i Hässleholm i Skåne, Paimio i Fin-
land og Ås i Norge. 

H0rsens nej 

Viborg Dalvik, Borgå, Lund, Hamar 

Nykøbing F IIsalmi Finland 

Møn-Vording-
borg 

Laholm-Ørsta-Volda-Nurmes 

NORDEN Ha-
derslev/Frøs-
herred 

Sverige, Himledalen/ Lindberga 

Afdelingen Nor-
den, Kaløvig 

Kristinestad, Finland. Sala, Sverige. Åndalsnes, Norge. 

Tårnby/Dragør Sporadisk kontakt med FN i venskabskommunerne  
Alingsås, Sverige, Skedsmo, Norge, Karis, Finland 

Afdelingen Nor-
den Kjelleru-
pegnen 

Hagfors, Sverige. Sørum, Norge. Lapua, Finland 

Balllerup nej 

Norden Nysted 
afd. 

Norfron-Vinstra, Norge. Hedemora, Sverige. Hamina, Finland. 

Silkeborg Selfoss i Island, Kalmar i Sverige, Arendal i Norge, ( Savollina i Finland?? 

Egedal nej 

Randers / 
Langå 

Vesterås, Lahti, Ålesund, Akureyri 
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Angiv lokalaf-
delingens 
navn 

Afdelingernes venskabsbyer 

København I alle landes hovedstæder, er ved at genoptage samarbejdet med Thors-
havn 

Afdelingen Nor-
den Brønders-
lev 

Nässjø Sverige 

7800, Skive begrænset - Arvika 

Afdelingen Nor-
den, Struer 

Sarpsborg "død", Södertälje fint, Forsa ? 

Assens Getinge-Harplinge (S), Nes i Romerike (N) 

Lyngby-Taar-
bæk lokalafde-
ling 

Askim, Huddinge, Vanda, Nuuk og Seydisfjordur (Island) 

ikast nej 

Afdelingen Tøn-
der Skærbæk 
Toftlund 

Rygge og Bamble i Norge, Vimmerby og Västervig i Sverige, Akranes og 
Þorlákshöfn i Island samt Kauhava og Närpes i Finland 

Afdelingen Nor-
den, Thisted 

De nordiske samarbejde i Thisted blev startet af Afdelingen Norden i Thi-
sted. Så vi kan jo med rette betragte vore Venskabsbyer i Loimaa i Fin-
land, Uddevalla i Sverige, Skien i Norge og Mosfellsbær i Island som Afde-
lingen Nordens venskabsbyer. 

 

 


