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Foreningen NORDEN
Viden om NORDEN
og Nordisk Råd arbejder nr. 6-2022 indeholder:
i høj grad for de unge
- men vi mangler unge
Foreningens Nordens
og yngre medlemmer
repræsentantskab 7. maj 2022:
Det er noget af et paradoks, at langt de fleste af vi
medlemmer af Foreningen Norden er fyldt 60, 70
eller 80 år, samtidig med at en meget stor del af
foreningens aktiviteter handler om undervisning af
børn og unge samt Nordjobb. De to områder fylder
en meget stor del af foreningens skriftlige årsberetning.
Flere af nyhedcrne fra Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd på den sidste side af dette nyhedsbrev
handler også om uddannelse og om unges syn på
fremtiden.
Men vi mangler gode bud på, hvordan vi får flere unge og yngre medlemmer, som kan drive Foreningen Norden videre.
En af vejene kan måske være, at vi får snakket
meget mere NORDEN og får spredt budskaber om
aktiviteterne i foreningen samt Nordisk Råd og
Nordisk Ministerråd til vore børn og børnebørn
samt andre unge og yngre i vores omgivelser.
Derfor må Viden om NORDEN spredes til alle
interesserede.
Gunner Buck

Indtægter 7.756.440 kr.

Foreningen Norden havde samlede indtægter i 2021 på
7.756.440 kr. Årets resultat blev 143.215 kr. Egenkapitalen ultimo 2021 er 1.431.914 kr. Se foreningens Årsrapport 2021 Her.
Se revisionaprotokollat Her.
Og udtalelse fra de valgte kristiske revisorer Her.
Budget for årene 2022-2024 ses Her.
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Foreningens Nordens
repræsentantskab 7. maj 2022:
Der er behov for samordnet
nordisk udenrigspolitik

75 repræsentanter fra Foreningen Nordens lokale og
regionale afdelinger samlet til repræsentantskabsmøde i Landstingssalen på Christiansborg den 7. maj
2022 udtaler følgende:

Både Europa og Norden oplever dramatiske forandringer, der klart og tydeligt peger i retning af, at vi i Danmark skal styrke vort samarbejde med andre lande og
stå tættere sammen med ligesindede lande.
Det gælder ikke mindst den ulykkelige krig i Ukraine.
Der er tale om udfordringer, der går helt på tværs af
landegrænserne.
Derfor kræver de også et samarbejde på tværs af
grænserne, hvis vi skal håndtere dem.

Vi er i Foreningen Norden på det rene med, at pilen
først og fremmest peger på EU og på NATO.
Når det er sagt, så er vi i Norden hinanden nærmest. Vi har en fælles historie og kultur.
Vi har mange fælles grundholdninger, når det f.eks.
gælder demokrati; menneskerettigheder; ligestilling;
klima, miljø og natur.
Vi har en stærk tradition for at samarbejde.
Og vi har både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, hvor vi mere formelt har forankret det politiske
samarbejde.

Derfor er der gode grunde til at styrke det nordiske
samarbejde ikke mindst om klimaløsninger, energiforsyning, forsvar og sikkerhed, økonomi, erhvervspolitik, forskning, sundhed, trafik og medier.

Hvis man lægger vores økonomier sammen, er vi
den 12. største økonomi i verden.
Vores samfund er velfungerende demokratier med
gode velfærdssystemer.
Alt det rummer potentiale både til at styrke investeringer og vækst i vore lande og finde løsninger på de
udfordringer, vi står over for.

Men det rummer også potentiale til i fællesskab at
øve indflydelse på udviklingen både i vores europæiske nærområde og globalt.

Sammen står vi langt stærkere, end når vi agerer
hver for sig.
Og langt hen ad vejen deler vi i de nordiske lande
vores syn på den internationale politik.
Derfor bør vi i langt højere grad søge sammen om
et forpligtende internationalt samarbejde politisk, økonomisk og diplomatisk.
På den baggrund kan det undre, at regeringen i sin
nye udenrigspolitiske strategi ikke med ét ord nævner
det nordiske samarbejde og de nordiske lande.
Man nævner en lang række lande og regioner, hvor
Danmark prioriterer samarbejdet højt, men Norden er
ikke nævnt med et eneste ord.
Det må være en fejl eller en forglemmelse.
Der skal derfor fra dette repræsentantskabsmøde
lyde en stærk og klar opfordring til den danske regering om at udvide den udenrigspolitiske strategi med
et afsnit om det nordiske samarbejde.
Det skal ikke blive ved festtalerne. Der skal handling bag ordene.
Og det må starte med, at de nordiske regeringer
klart og tydeligt lægger en ambitiøs strategi om et
styrket nordisk samarbejde.

Denne udtalelse fra Foreningen Norden om behovet
for samordnet nordisk udenrigspolitik er en nyhed,
som er placeret på foreningens hjemmeside den 7. maj
af foreningens redaktør Esben Ørberg.
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Kritik af regeringen:
Husk nu Norden

Formandens beretning til repræsentantskabsmødet 7. maj 2022:

Nyhed fra Foreningen Nordens Hjemmeside: Lars
Barfoed, formand for Foreningen Norden, aflagde lørdag den 7. maj følgende beretning på repræsentantskabsmødet i København:

Dette er et vigtigt repræsentantskabsmøde i Foreningen NORDEN’s historie. Vi skal tage stilling til vores
strategi for de kommende år på baggrund af et omfattende 360 graders eftersyn af vores forenings virke
både på landsplan og lokalt.

Samtidig står vi i en situation, hvor behovet for at
styrke det nordiske samarbejde måske er mere vigtigt
end nogen sinde før. Det taler for, at vi af alle kræfter
søger at styrke både det organisatoriske og det politiske arbejde i vores forening.
Lad mig starte med det politiske.

– Der er krig i Europa. Det truer i sidste ende også
sikkerheden i Norden. Og vi må huske på hvilken baggrund, Foreningen NORDEN i sin tid blev dannet lige
efter 1. verdenskrig. “Kendskab giver venskab” var
budskabet tilbage i 1919. Man må sige, at her godt
100 år senere er det stadig et højaktuelt budskab.

– Den geopolitiske verdensorden er under forandring med en polarisering mellem Kina og USA økonomisk, teknologisk og sikkerhedspolitisk kombineret
med en militært aggresivt Rusland.

– Vi står over for en klimatrussel, der kræver en global indsats, hvis den skal imødegås; og det skal den.

– Energiforsyningen er under pres både fordi vi skal
væk fra fossile energikilder og fordi krigen i Ukraine har
vist os, at vi skal gøre os fri af energi fra Rusland og forcere udviklingen hen mod andre energikilder.

– I Europa må vi indstille os på i stigende grad selv
at skulle løse vort eget kontinents problemer.

– Vi har i de seneste år med Covid 19 oplevet en
voldsom verdensomspændende pandemi, der meget
vel kan varsle lignende pandemier i fremtiden. Pandemier, der både medfører store sundhedsmæssige og
økonomiske udfordringer.

– Og vi oplever en global konkurrence, der betyder,
at hvis vi stadig vil være et af de mest velstående lan-

Lars Barfoed, formand for Foreningen Norden.
Arkivfoto: Knud Winckelmann.

de i verden, så skal vi simpelthen være dygtigere end
de andre. Det handler ikke mindst om produktivitet og
viden.
Altsammen er det dramatiske forandringer, der
klart og tydeligt peger i retning af, at vi i Danmark
skal styrke vort samarbejde med andre lande. Der er
tale om udfordringer, der går helt på tværs af landegrænserne. Derfor kræver de også et samarbejde på
tværs af grænserne, hvis vi skal håndtere dem.

Jeg er helt klar over, at pilen først og fremmest peger
på EU og på NATO. Det sagt, så er vi i Norden hinanden
nærmest. Vi har en fælles historie og kultur. Vi har mange
fælles grundholdninger, når det f.eks. gælder demokrati;
menneskerettigheder; ligestilling; klima, miljø og natur.
Vi har en stærk tradition for at samarbejde. Og vi har både
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, hvor vi mere formelt har forankret det politiske samarbejde.
(fortsættes side 4)
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Formandens beretning...
(fortsat fra side 3)

Derfor er der gode grunde til at styrke det nordiske
samarbejde ikke mindst om klimaløsninger, energiforsyning, forsvar og sikkerhed, økonomi, erhvervspolitik, forskning og sundhed.

Hvis man lægger vores økonomier sammen, er vi
den 12. største økonomi i verden. Vores samfund er
velfungerende demokratier med gode velfærdssystemer. Alt det rummer potentiale både til at styrke investeringer og vækst i vores lande og finde løsninger på
de udfordringer, vi står over for.

Men det rummer også potentiale til i fællesskab at
øve indflydelse på udviklingen både i vores europæiske
nærområde og globalt. Sammen står vi langt stærkere,
end når vi ukoordineret agerer hver for sig. Og langt hen
ad vejen deler vi i de nordiske lande vores syn på den
internationale politik. Derfor bør vi i langt højere grad
søge sammen om et forpligtende internationalt samarbejde politisk, økonomisk og diplomatisk.
På den baggrund kan det undre, at regeringen i sin nye
udenrigspolitiske strategi ikke med ét ord nævner det nordiske samarbejde og de nordiske lande. Man nævner en
lang række lande og regioner, hvor Danmark prioriterer
samarbejdet højt, men Norden er ikke nævnt med et eneste ord. Det må være en fejl eller en forglemmelse.

Der skal derfor fra dette repræsentantskabsmøde lyde
en stærk og klar opfordring til den danske regering om
at udvide den udenrigspolitiske strategi med et afsnit om
det nordiske samarbejde. Det skal ikke blive ved festtalerne. Der skal handling bag ordene. Og det må starte
med, at de nordiske regeringer klart og tydeligt lægger
en ambitiøs strategi om et styrket nordisk samarbejde.

Helt overordnet er det nordiske perspektiv baseret
på de mange fælles træk i vores kultur. Det er hele
grundlaget for det nordiske samarbejdes styrke. Derfor
var det stærkt beklageligt, at Nordisk Ministerråd sidste år havde lagt op til markante besparelse i det nordiske kultursamarbejde i de kommende år. Det blev heldigvis i første omgang forpurret, men der er brug for,
at vi også fra dette møde sender et klart signal om, at
det nordiske kultur-samarbejde ikke må svækkes.
Tværtimod burde det styrkes.

Når det er sagt, skal vi også anerkende, at der
blandt de nordiske regeringer og parlamenter rent faktisk er lagt flere spor, der kan føre til et stærkere og
mere forpligtende samarbejde. Det glæder vi os over.
Lad mig blot nævne et par konkrete eksempler fra det
seneste:

Næstformanden Marion Pedersen og formanden
Lars Barfoed på podiet under repræsentantskabsmødet. Foto: Lone Rothmann.

– For få dage siden mødtes de nordiske kulturministre og forpligtede sig i fællesskab til en markant kulturpolitisk dagsorden med fokus på den frie udøvelse
af kunst og kultur. Et klart signal om, at vi i Norden
vil stå vagt om vores fælles værdier også i en international kontekst.
– Og det er heller ikke mere end få dage siden, at
de nordiske miljø- og klimaministre enedes om at forpligte sig til grønne korridorer for emissionsfri skibsfart mellem havne i Norden.
– Der er taget initiativ til et fælles nordisk kriseberedskab på baggrund af Covid 19.

Nordisk Ministerråd har igangsat et nordisk civilsamfundsnetværk. Her skal myndigheder og civilsamfundsorganisationer hjælpe hinanden med at udvikle et
endnu mere socialt bæredygtigt Norden.
– Der er også grund til at nævne, at Nordisk Råd og
Europaparlamentet har startet et formelt samarbejde, hvor
det første møde er blevet afholdt. Her var Arktis, cybersikkerhed og klimaet på dagsordenen. Det viser, at der
ikke er en modsætning mellem det nordiske og det europæiske.
Så der sker noget på flere fronter. Vores opgave er
at skubbe yderligere i den retning og pege på de
muligheder, der er.

Med dette afsæt i behovet for at styrke det nordiske
politiske samarbejde vil jeg gerne vende mig til nogle
mere organisatoriske betragtninger.

Der er jo udsendt en skriftlig beretning, der også i
år er skrevet af vores nu forhenværende generalsekretær, Peter Jon Larsen. Den er omfattende. Og det er
den, fordi aktiviteterne i Foreningen NORDEN faktisk
er omfattende.
(fortsættes side 5)
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Formandens beretning...
(fortsat fra side 4)

Jeg skal ikke her gennemgå den skriftlige beretning,
som I har haft lejlighed til at læse inden mødet. Og hvis I
ikke har fået læst den, anbefaler jeg at gøre det på hjemvejen, eller når I er kommet hjem. Den giver et rigtig godt
overblik over vores aktiviteter, lige som man kan dykke
ned i nogle af de områder, hvor man har særlig interesse.

Jeg vil bare sige, at beretningen demonstrerer med al
tydelighed, at der er masser af muligheder for at øge vores
aktiviteter – ikke mindst inden for skole, uddannelse og
Nordjob. Det kræver bare, at vi har ressourcerne.

Og det har på flere måder været et markant år i Foreningen NORDEN.

Senest har vi fået ny generalsekretær. Peter Jon
Larsen valgte efter 37 år i stolen at trække sig tilbage.
Jeg er personligt meget glad for, at Peter blev i jobbet i
de første måneder af min formandstid. Det havde vi
aftalt, og sådan blev det.
Peters indsats for Foreningen NORDEN har været
uvurderlig, og han har i den grad personificeret vores forening i mange år. Der bliver lejlighed til under uformelle
former at takke Peter efter mødet i dag, så jeg vil ikke her
gå længere ind i det; men blot rette en stor tak til Peter for
hans trofaste og stærke indsats gennem de mange år.

Nu er stafetten så givet videre til Christian Lagoni.
Christian er i forvejen kendt og respekteret i Foreningen
NORDEN både her i landet og i vores søsterorganisationer i de andre nordiske lande ikke mindst i forbindelse
med hans arbejde i forhold til Nordjob. Tak til dig Christian fordi du har ville påtage dig ansvaret som generalsekretær. Vi glæder os alle til at fortsætte og udbygge samarbejdet med dig.

Og så har vi jo gennem hele efteråret arbejdet med
vores 360 graders eftersyn af Foreningen NORDEN.
Det vil jeg sige mere om senere, hvor vi får lejlighed
til en bred debat om eftersynet og det forslag til en
revideret strategi, som det har givet anledning til.

Men allerede her vil jeg gerne sige, at min tur rundt i
Danmark, hvor jeg har besøgt kredsforeningerne, for mig
har været en meget positiv oplevelse. Overalt har jeg
mødt masser af gå på mod og virkelyst, og jeg er imponeret over de mange aktiviteter, der er gang i overalt i landet.
Foreningen NORDEN står stærkt. Vores knap
9.000 medlemmer og næsten 100 lokalforeninger vidner i sig selv om stor opbakning til foreningen.

Nordisk Ministerråds egne meningsundersøgelser
bekræfter også, at tilslutning til det nordiske samarbejde
og dermed hele grundideen i Foreningen NORDEN står
på et meget solidt grundlag. Der er sådan set ikke nogen,
som er imod det nordiske samarbejde. Og det er jo et godt
udgangspunkt for vores videre arbejde og udvikling.

Men vi kan kun bevare og øge den styrke, hvis vi
hele tiden udvikler os i takt med tiden og fremstår som
en i alle henseender moderne organisation. Derfor var
det fremsynet, når vores Thisted-forening for et år
siden stillede forslaget om et eftersyn af foreningen.
Alt det skal vi have en grundig drøftelse om i eftermiddag. Det ser jeg frem til.
Mit forslag vil være, at vi her først og fremmest
tager en diskussion om det politiske i forhold til det
nordiske samarbejde og Foreningen NORDEN samt
om de organisatoriske forhold, der ikke decideret
knytter sig til 360 graders analysen og vores strategi,
som vi jo tager en særskilt drøftelse om bagefter.

Årsberetning på 64 sider

Foreningen NORDENs skriftlig Årsberetning 2021
fylder 64 sider i pdf.
De første 17 sider handler om foreningens organisation og om nogle af aktiviteterne i 2021 - herunder:
Repræsentantskabsmøde.
Landsstyrelsesmøder.
Forretningsudvalgsmøder.
Udvalgsstruktur 2021.
Nordisk Gæstebud / Nordens Dag 2021.
Margrete den Første.
Kommunalvalg. Kommunikation.
Flagning ved grænsen.
Tillidsdsmandsdag.

Tak for ordet.

Derpå følger: 13 sider om Foreningen NORDENs
skolearbejde inkl. Norden i Skolen.
En side om Nordisk Litteraturuge.
13 sider om Nordjobb.
Derpå følger kort omtale af Venskabsbysamarbjdet,
Info Norden, Samarbejde med fonde,
Foreningerne Norden (FNF), Handleplan,
Visionspapir, Forretningsudvalg 2021,
Landsstyrelse 2021, Formænd 2021,
og Medlemstal pr. 31. december 2021.

Årsbretningen kan hentes ved et klik her.
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360 graders eftersyn
af Foreningen NORDEN

En væsentlig del af repræsentantskabsmødet blev
brugt på at gennemgå og debattere det 360 graders
eftersyn af Foreningen NORDEN, som der er arbejdet
med i det senest halve år. I en rapport herom hedder
det bl.a.:

Baggrunden for denne rapport er en beslutning fra
repræsentantskabet og landsstyrelsen om at
gennemføre et 360 graders eftersyn af Foreningen
NORDEN for at kortlægge, hvordan foreningen
skal udvikle sig i de kommende år.
Foreningen NORDENs lokalafdeling i Thisted havde stillet forslaget om et 360 graders eftersyn af Foreningen. Forretningsudvalget og Landsstyrelsen
anbefalede forslaget til vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Et aflyst repræsentantskab
grundet Corona gjorde, at beslutningen i foreningen
blev truffet på baggrund af online drøftelser
med muligheder for indsigelser.
Landsstyrelsen nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe bestående af formand Lars Barfoed, Turid
Leirvoll, Jacob Lund, Karen Magrethe Fink, Flemming Krogh og en repræsentant fra FNU, der
indstillede Pernille Randrup samt Christian Lagoni
som sekretær.
Arbejdsgruppen har på en række møder drøftet Foreningen NORDENS status, udfordringer og
muligheder. Drøftelserne har bl.a. været baseret på
møder med samtlige kredsforeninger,

drøftelser på tillidsmandsmødet i november og en ny
holdningsundersøgelse blandt foreningens
medlemmer.
Status er overordnet set, at Foreningen NORDEN
står stærkt med knap 10.000 medlemmer og 100
lokalforeninger. Foreningen er samtidig historisk og
politisk solidt forankret i det danske samfund
og med et solidt netværk til de andre nordiske lande.
Lokalt er der masser af aktiviteter, møder og tilbud
til foreningens medlemmer.
Udfordringerne for Foreningen NORDEN er især,
at gennemsnitsalderen er relativ høj; at der i visse
lokalforeninger er en lav aktivitet; samt at det kniber
med rekrutteringen til bestyrelsesarbejdet i nogen af
foreningerne.
På den baggrund er der masser af muligheder for at
udvikle og styrke foreningen yderligere i fremtiden.
Arbejdsgruppen har samlet overvejelserne og konklusionerne i seks hovedpunkter, nemlig
følgende:
1. Værdier
2. Digitalisering
3. Organisering og vedtægter
4. Kommunikation og indflydelse
5. Rekruttering.
6. Aktiviteter

Forslag til strategi 2022
for Foreningen NORDEN

Et forslag til revideret strategi blv på repræsentantskabsmødt drøftet baseret på rapporten om et ”360
graders eftersyn af Foreningen NORDEN”.
Ændringerne afspejler rapportens strategiske og
principielle konklusioner og forslag angående en styrkelse af rekruttering, medlemsaktiviteter, kommunikation og indflydelse samt at bruge digitaliseringen som
et gennemgående instrument.
Der er som udgangspunkt ikke fjernet noget fra den
nuværende strategi. Der er derimod tale om en lang
række tilføjelser, der sætter en strategisk retning og
prioritering for fremtiden.
Foreningen NORDEN har følgende formålsparagraf:
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk
samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og
udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil

Rapporten fylder 7 sider pdf og den kan hentes her.
.

Med dette som udgangspunkt ønsker vi at styrke foreningens idepolitiske profil på nordisk, nationalt og
lokalt plan.
Foreningen NORDEN skal udadtil være en synlig
og markant deltager i arbejdet for at fremme nordisk
samarbejde.
Samtidig vil vi på de indre linjer lokalt, regionalt
og på landsplan løbende udvikle aktiviteter, der giver
alle medlemmer muligheder for at mødes om nordiske
temaer, politisk og kulturelt, og styrke deres kontakt
til de andre nordiske lande.
Forslagt til ny strtegi er på 4 sider pdf, der kan
hentes her.
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Historiker Rasmus Glenthøj taler om “Union eller Undergang?” til deltagerne i delegeretmødet i Landstingssalen på Christiansborg. Billedet er hentet fra Foreningen Nordens Facebookside.

Danmark tæt på at blive delt
eller opslugt i en union

- I første halvdel af
1800-tallet var et storpolitisk spil tæt på at forandre
Skandinavien for altid –
Danmark kunne ligefrem
være blevet slettet fra
landkortet.
- Vi gennemgår det dramatiske forløb i vores nye
bog ’Union eller undergang - kampen for et forenet Skandinavien’.
- Det er et forløb, der
blandt andet involverer
krig, hemmelige forhandlinger om en nordisk union, planer om statskup og
bortførelse af den danske
kongefamilie.
- Men ikke desto mindre er det en periode og
begivenheder, der hidtil
har været underbelyst i
den nordiske historie,
men som vi håber, der vil
komme mere fokus på i
de kommende år.
Med disse ord indleder historikerne Rasmus
Glenthøj, Syddansk Universitet, og Morten Nordhagen Ottosen, Forsvarets
Høgskole/Krigsskolen i
Oslo, en artikel om deres
nye bog i Videnskab.dk.

Bogen er resultat af ti
års forskning.
Bogen er på 632 sider
og udgivet på gads forlag.
Bogen blev lanceret
16. september 2021 i
overværelse af Nordens
forsvarsministre.
Bogen har fået meget
rosende anmeldelser, fordi den sætter historien
om skandinavismen i
1800-tallet i et hel nyt
lys.

I sit foredrag til Foreningen Nordens repræsentantskab gennemgik
Rasmus Glenthøj resultaterne af den meget omfattende forskning, som han
sammen med sin norske
kollega har beskrevet i
deres nye bog.
Artiklen om den nye
bog kan hentes ved et
klik her.

Rasmus Glenthøj.
Foto: Lone Rothmann.

Denne tegning fra 1864 af den aggressive russiske bjørn er desværre blevet
uhyggeligt aktuel. Den er en af mange flotte illustrationer til Rasmus Glenthøjs indlæg. Foto: Lone Rothmann.
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12 værker er nomineret
til Nordisk Råds musikpris 2022

Nyhed fra Nordisk Råd 10.05.2022:
12 værker er blevet nomineret til
Nordisk Råds musikpris 2022 for
deres høje kunstneriske niveau.
Der er både albums med elektronisk musik, folk og kunstmusik
samt nye koncepter som en nonet
for fløjte og en kinetisk opera,
som alle er skabt af komponister
fra de nordiske lande.
Vinderen afsløres den 1. november i Helsingfors.

Årets nominerede repræsenterer et bredt spektrum af
genrer med verdensmusik, opera, elektronisk musik og
etno.
Stemmen er i fokus med værker, som er komponeret for kor, vokalensembler, solister og opera, mens
temaer som mangfoldighed, menneskehedens fremtid,
lykke og melankoli er i fokus.
Værkerne spænder fra traditionel til eksperimentel
musik, og der eksperimenteres også med den traditionelle musik.

Her er de nominerede:
Danmark

enTmenschT af Line Tjørnhøj

Whyt 030 af SØS Gunver Ryberg
Finland

Alma! af Minna Leinonen

Uni johon herään af Yona
Færøerne

1902 af Unn Paturson
Grønland

Visualize Happiness af Andachan

Island

VÍDDIR af Bára Gísladóttir

Mother Melancholia af Sóley Stefánsdóttir
Norge

The Exotica Album af Øyvind Torvund
Hybrid Spetakkel af Knut Vaage
Sverige

Diversity af Ebo Krdum

Silent Earth af Karin Rehnqvist

Det er medlemmerne af bedømmelseskomitéen for
Nordisk Råds musikpris, som har nomineret de 12
værker.
Bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds musikpris
Vinderen offentliggøres den 1. november

Vinderen af Nordisk Råds musikpris offentliggøres
sammen med vinderne af Nordisk Råds øvrige priser
den 1. november i Helsingfors i forbindelse med Nordisk Råds session.
Vinderen modtager prisstatuetten Nordlys og
300.000 danske kroner.
Om Nordisk Råds musikpris

Nordisk Råds musikpris, som er blevet uddelt siden
1965, skal vække opmærksomhed om skabelse og
udøvelse af musik på højt kunstnerisk niveau.
Hvert andet år gives prisen til et værk af en nulevende komponist, og hvert andet år gives prisen til et
ensemble eller en artist.
I år gives musikprisen til et værk af en komponist.
Læs mere om Nordisk Råds musikpris
Om Nordisk Råds priser

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: litteraturprisen, filmprisen, musikprisen, miljøprisen og børne- og
ungdomslitteraturprisen. Formålet med Nordisk Råds
priser er at anerkende betydningsfulde kunstneriske
indsatser samt at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og det nordiske miljøsamarbejde.
Læs mere om Nordisk Råds priser
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Det nordiske samarbejde + Foreningerne Norden

Viden om NORDEN bringer nyheder om det nordiske samarbejde, om Foreningerne NORDENs Forbund - FNF samt om Foreningen NORDEN - herunder en del links til yderligere nyheder.

Nyheder og informationer m.m. om det nordiske samarbejde i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd - kan hentes på:
https://www.norden.org/da
Nyheder og informationer om FNF kan hentes på: https://www.fnfnorden.org/

Nyheder og informationer om Foreningen Norden kan hentes på: https://foreningen-norden.dk/
Både her og andre steder i dette nyhedsbrev viser den blå farve, at du kan klikke dig videre til flere oplysninger.
Nordisk Samarbejde – dvs Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i perioden 25. april - 12. maj offentliggjort 16
nyheder. Hver nyhed omfatter tekst og billeder samt ofte henvisning til yderligere informationer. Det kan hentes på
hjemmesiden: https://www.norden.org/da

De 16 seneste nyheder er:

25.04.2022: Nordplus åpner for å gi støtte til ukrainske studenter.

25.04.2022: Nytt nordiskt-baltiskt samarbetsavtal sätter Ukraina i fokus.

26.04.2022: Styrket nordisk samarbejde om klima og miljø.

27.04.2022: Nordic Talks finalist i Danish Design Award.

02.05.2022: Rekrutteringsopgave: Find Nordisk Ministerråds nye generalsekretær.

03.05.2022: Final call til Nordisk Råds miljøpris 2022. (Deadline for forslag var 10. maj).
03.05.2022: Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta.

03.05.2022: Norden skal have grønne skibskorridorer.

03.05.2022: Nordiske ministre i enighed om internationale klimaforpligtelser.

04.05.2022: Nordiske ministre: Vi skal værne om kunstens og kulturens frie rolle.

05.05.2022: Ny rapport: Digitalisering af domstole styrker retsstatsprincippet.

05.05.2022: Styrker mobiliteten på uddannelsesområdet.

06.05.2022: Så selvforsynende med mad er de nordiske øer.

06.05.2022: Hård kritik af mangelfuldt nordisk transportsamarbejde.

10.05.2022: Ministre ønsker de unges bud på en nordisk udkantspolitik.

10.05.2022: Disse kan vinde Nordisk Råds musikpris 2022. Se mere herom side 8.

