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Meget mere NORDEN

Mange flere medlemmer

Det betaler sig at samarbejde hen over de
nordiske grænser. Samarbejdet giver udbytte
økonomisk, kulturelt og socialt. Derfor skal
vi styrke det nordiske perspektiv – og derfor
har vi brug for flere medlemmer.

Samarbejdets fordele viser sig i form af pasunion,
fælles arbejdsmarked, socialkonvention, sprogkon
vention og tæt samarbejde mellem uddannelser.
Landvindinger som Foreningen Norden har lod og
del i.
Vi er også initiativtager til det nordiske venskabsby
samarbejde, Nordisk Biblioteksuge, Orkester Nor
den og Nordisk Sprogkoordination og vi administre
rer jobudvekslingen Nordjobb og Info Norden.
Vi findes overalt i Danmark i næsten 100 lokale af
delinger med 10.000 medlemmer. Her samles vi om
film, musik, litteratur, teater, kunst, politik, samfund
og debat – i nordisk perspektiv. Mange afdelinger ar
rangerer rejser rundt i Norden og rejser til nordiske
venskabsbyer.
Du finder sagtens en afdeling ikke langt fra dig.

Foreningen Norden opstod lige efter 1. verdenskrig.
Tanken var – og er, at jo mere vi mennesker sam
arbejder, jo bedre lærer vi hinanden at kende og jo
mindre sandsynligt er det, at vi bliver fjender. Ikke
mindst som naboer. Derfor ønsker vi også i dag et
stærkere politisk samarbejde i Norden - herunder
om sikkerhedspolitik, bl.a. om forebyggelse af cy
berangreb. Ligesom klima og miljø også kalder på
et stærkt nordisk samarbejde, eksempelvis i form
af miljøberedskab, som kan tage højde for stigende
vandstand i havene og ekstremt vejr.
Norden sidder i os. Selvom vi ikke alle er født i Nor
den, er vi integrerede i Norden. Naturligvis har vi
først og fremmest en dansk identitet, men mange af
os oplever også en stærk nordisk samhørighed, som
giver os lyst til at udforske Norden på alle planer.
Vi vil gerne have dig med. Så er du med til at styrke
både det folkelige fællesskab og det politiske samar
bejde i Norden.
Hvad koster det at være med? Personligt medlem
skab 305,- om året, 400,- for en husstand, 205,- for
pensionister og 250,- for pensionistpar. Overfør be
løbet til vores bankkonto 8075-154223 med angivelse
af medlemskategori + navn + adresse. Du kan også
sende kuponen på næste side eller sende mail til
landskontoret@foreningen-norden.dk.

Hvad får du som medlem? Du modtager fire gange
om året magasinet
med posten og du
får adgang til en lang række arrangementer – også
i nærheden af din bopæl. Besøg os på foreningennorden.dk eller på Facebook.
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Kuponen sendes til:
Foreningen NORDEN
Vandkunsten 12
1467 København K

✁
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Mail:
Mobil/telefon:

By:

