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blev grundlagt i 1919
	har flere end 100 lokalafdelinger over hele Danmark
har ca. 12.000 personlige medlemmer
	har ca. 400 skole- og biblioteksmedlemmer
	har mere end 100 organisationer, foreninger og institutioner som støttende og samarbejdende medlemmer
	er repræsenteret i en række bilaterale nordiske fonde
	udgiver magasinet NORDEN Nu (inkl. rejsemagasin),
som tilsendes alle medlemmer fire gange årligt
	har søsterforeninger i alle de nordiske lande
	står bag Nordjobb-udvekslingsprogrammet
står bag servicetelefonen Hallo Norden

Måned

År

Hvis du vil vide mere om foreningen få yderligere oplysning på www.foreningen-norden.dk
eller ring på tlf.: 3542 6325 – eller skriv til os på
landskontoret@foreningen-norden.dk
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Betales nu
eller
Betalingsdato
Øre
Kroner

Evt. ønske om lokal afd.		
*Ved husstands-/pensionistpar-medlemsskab		

By:		
Postnr:

Adresse:			

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Post Danmarks kvittering
Underskrift ved overførsel fra egen konto

Malmøgade 3
2100 København
Malmøgade 3
2100 København
Fødselsår:		
Navn 2*:

529-7656
529 -7656
Fødselsår:		
Navn 1:

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
7
8
Indbetaler (Brug venligst blokbogstaver)

KVITTERING

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

GIROINDBETALING
Overførsel fra kontonummer

Foreningen NORDEN

Betalingsinformation:
Betaling kan foregå i bank eller på
posthus ved at benytte girokortet i
folderen, eller via netbank.
I begge tilfælde er det vigtigt, at
navn og adresse fremgår tydeligt.

VIL DU VÆRE MEDLEM AF EN
FORENING FOR FREMTIDEN ?

Det nordiske samarbejde er et åbent samarbejde med udsyn.
Flere får øjnene op for værdierne i det nordiske samarbejde. Foreningen NORDEN får næsten 1000 nye medlemmer hvert år. Det nordiske samarbejde får større betydning i en globaliseret verden. Danske
virksomheder bruger i højere grad det nordiske marked.

Norden er et folkeligt projekt.
Det nordiske samarbejde er skabt af folket – nedefra og op.
Resultaterne er folkelige og ikke institutionelle – bortset fra de, der er
nødvendige for at fremme det folkelige fællesskab.

Norden er geopolitisk intakt.
Den folkelige opbakning til Norden er nærmest 100 %. Fra nord til
syd, fra øst til vest er den folkelige opbakning til det nordiske samarbejde uden sidestykke. Norden er den mest homogene region, der
findes.

Norden har med en historisk baggrund svarene på fremtidens
udfordringer.
Norden er stadig folkeligt. Derfor har Foreningen NORDEN ti gange flere
medlemmer, end andre folkelige bevægelser, der arbejder for et regionalt
samarbejde. Uden den folkelige baggrund for og deltagelse i det nordiske samarbejde, er det nordiske samarbejde overflødigt.
INDFLYDELSE
Dit medlemskab af Foreningen NORDEN betyder, at beslutningstagere
og myndigheder bliver nødt til at tage det nordiske samarbejde mere
alvorligt. Flere medlemmer giver større nordisk styrke. Folket står bag
det nordiske samarbejde. Intet andet internationalt samarbejde har så
stor folkelig opbakning som det nordiske.

Norden er ikke i krise.

OPLEVELSER
Spændende foredrag, kulturelle begivenheder, det nordiske venskabsbysamarbejde, læsekredse, nordiske film, rejser i Norden med seriøst
indhold og udvekslingsrejser for de
unge. Rabatordninger og tilbud. Bøger og kunstplakater.

Mange internationale samarbejdssystemer skal nu skal til at vænne
sig til globaliseringen, hvor protektionismen skal fjernes. Nordens
dagsorden passer til den nye globale dagsorden, fordi Norden er et
folkeligt regionalt samarbejde, der ikke er vendt mod andre, men
tværtimod før, nu og i fremtiden faciliterer bredt internationalt samarbejde. Nordens globaliseringsdagsorden er folkelig og bygger på
at ”Globaliseringens styrke skal ikke findes i ensartetheden, men i
samarbejdet mellem forskellighederne”.

NETVÆRK
Kendskab giver venskab. Foreningen
NORDEN tilbyder konkret nordisk
samarbejde og nordiske netværk. Folkelige kontakter og oplevelser er bærende for vores aktiviteter på lokalt,
nationalt og nordisk plan.

Norden er et uprotektionistisk samarbejde.
Nordisk samarbejde er ikke vendt mod andre, hverken handelspolitisk eller militært. Udsynet er større. Tværtimod har Norden ofte været
udgangspunktet for bredere internationalt samarbejde, f.eks i FN.

Medlemsformer og kontingenter for 2013/2014

MEDLEMSBEVIS
Personligt medlemskab

260 kr. pr år

Husstandsmedlemskab

340 kr. pr år

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når

detfyldte18.år.Derfremsendeskunétsætmaterialetil
adressen.

Pensionistmedlemskab

160 kr. pr år

Medlemskab dækker en pensionist fra
folkepensionsalderen samt førtidspensionister.

Pensionistparmedlemskab

200 kr. pr år

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den yngste når folkepensionsalderen samt
førtidspensionistpar. Der fremsendes kun ét sæt
materiale til adressen.

Støttemedlemskab

Individuelt

Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med landsforeningen.

Skolemedlemskab

495 kr. pr år
Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om
lån eller køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser
for elever og lærere.
Skoler med under 100 elever
200 kr. pr år

Biblioteksmedlemskab
Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form
af informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.

395 kr. pr år

