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Foreningen NORDEN
har netop konstitueret
forretningsudvalg,
uddannelsesudvalg 
og et nyt unge udvalg 
Foreningen Nordens generalsekrtær, Christian Lagoni,
sendte onsdag den 22. juni et kort nyhedsbrev til fore-
ningens tillidsfolk.

I nyhedssbrevet skriver han:

Sommeren er over os og vi har i landsstyrelsen
holdt det første møde. Vi havde et godt møde hvor vi
konstituerede forretningsudvalg, uddannelsesudvalg
og et nyt unge udvalg.

Hør Landsformand Lars Barfoed give et kort referat
af mødet. (Referatet findes på en video på 1 1/2
minut, som findes under dette link:
https://foreningen-norden.dk/landsformand-lars-
barfoed/

De nye udvalg blev følgende: 
Forretningsudvalg: Lars Barfoed (Formand), 
Marion Pedersen (Næstformand), Susanne Prip 
Madsen, Merete Riber, Anke Spoorendonk, Jens Utoft
og Jonas Roelsgaard.

Uddannelsesudvalg:Merete Riber (Formand),
Marion Pedersen (Dansk sprognævn), Maria Frey
Sjøblom (Danmarks Biblioteksforening), Ida Geertz
(Danmarks Lærerforening/Dansklærerforeningen).

Unge udvalg: Jonas Roelsgaard, Bjørn Markmann
(FNU-formand), Mathilde Berg Olsen, Pernille 
Randrup (360 graders arbejdsgruppen), Hanna 
Söderling.
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Annette Lind, (MF, S) Næstformand for den danske delegation til Nordisk Råd:

Nordisk råd og Nordisk Ministerråd
har og skal fortsat have en tæt 
relation til Foreningen Norden
Annette Lind (MF, S) erklærede sig som
åbenlys nordist, da hun åbnede Foreningen
Nordens repræsentantskabsmøde på 
Christiansborg 7. maj. 
Og troen på, at nordisk samarbejde nytter,
gik da også som en rød tråd gennem hendes
i øvrigt globalt orienterede tale.
Annette Lind er præget af både det store udland og
Norden som socialdemokratisk udenrigsordfører og
som vicepræsident for Nordisk Råd. 

Samspillet mellem Norden og den øvrige verden
prægede da også en stor del af hendes tale til de
næsten 100 repræsentanter for Foreningen Nordens
lokalafdelinger, som udgjorde repræsentantskabsmø-
det.

I løbet af talen omtalte Annette Lind mange af de
emner, som hun og Nordisk Råd arbejder med for
tiden. Vi bringer her en redigeret og betydelig forkor-
tet udgave af hendes tale:

Det nordiske samarbejde er både politisk, økono-
misk, og kulturelt forankret. Samarbejde skal fokusere
på områder, hvor en fællesnordisk indsat skaber en
merværdi for de nordiske lande og deres borgere.

Norden er en vigtig medspiller i europæisk og 
globalt samarbejde. Fælles værdier landene imellem er
med til at styrke Nordens position som en af verdens
mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

Uafhængigt af lande og partipolitiske skillelinjer er
vi præget af en dyb respekt for demokrati, retsstat,
ligeværd og menneskerettigheder.

I Norden arbejder vi sammen med Baltikum. De
baltiske og nordiske lande har meget tilfælles, og er
blevet en grundpille i Nordisk-råds internationale sam-
arbejde.

Østersø-samarbejdet samler parlamentarikere og
embedsmand fra alle lande rundt om Østersøen.

Tidligere arrangerede nordisk råd et årligt Hvide-
rusland-seminar med oppositionspolitikere for at 
bidrage til en øget demokratisering og fortsat dialog
mellem parterne. Det er samarbejde er nu stoppet.

Nordisk råd ønsker et konstruktivt og stabilt forhold
mellem Rusland og Norden. Men efter Ruslands
aggressive invasion af Ukraine er dette samarbejde
naturligvis stoppet.                          (fortsætter side 3)

Annette Lind, (MF, S) Næstformand for den 
danske delegation til Nordisk Råd.
Annette Lind er 53 år og læreruddannet. 
Hun blev i 2011 medlem af Folketinget, hvor hun
har varetaget og varetager en række forskellige
udvalgsposter. Foto: Steen Brogaard.
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(Fortsat fra side 2)    

Den ene krise har efterfulgt af den anden. Det hav-
de ingen kunnet forestille sig. Sverige og Finland
diskuterer i disse dage, hvorvidt de ønsker at søge
medlemskab af NATO. 

Det ser vi selvfølgelig på med positive øjne, og vi
ønsker at blive de første som godkender deres med-
lemskab i folketingssalen.

Vi har drømmen om et nordisk fællesskab inden-
for NATO og indenfor EU. Sverige og Finland bidra-
ger med at søge ind i NATO. 

Norge har allerede meldt sig ind i EU’s forsvarssam-
arbejde, selvom landet ikke er fuldt medlem af EU. 

Det eneste nordiske forbehold ville være Danmark i
forhold til EU. Dette forbehold havde mening i 1992
efter folkeafstemningen. Men forbeholdets fædre er nu
enige om, at det er uden mening og bør ophæves ved
folkeafstemningen. Måske ser vi også Norge og Island
i EU inden for en årrække.

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og
integrerede region i verden. Det er vores vision.

Med visionen om et grønnere Norden, har Nordisk
Råd valgt at flytte penge fra kulturen over til grønnere
projekter. Den prioritering er vi ikke helt enig med den
nordiske samarbejdsminister om. Derfor har der været
ret hårde forhandlinger om budgettet de sidste år. Vi
mener at kulturområdet er særlig hårdt ramt efter pan-
demien og det er da også lykkedes at få nogle af de
overskydende midler tilbage til kulturområdet.

Men vi skal huske, at kulturen stadigvæk er det
område der modtager flest penge i de nordiske samar-
bejde. Og sådan skal det naturligvis være, fordi det er
det mest borgernære.

Norden i Skolen er et rigtig godt eksempel på et
borgernært projekt. Jeg støtter 100 procent op om 
Foreningerne Nordens gode projekt Norden i skolen. 

Den Socialdemokratisk gruppe i Nordisk Råd anbe-
faler at udvide projektet. Projektet når nemlig ud, hvor
vi ikke kommer med de fleste andre initiativer. 

Jeg er jo selv skolelærer og ved, hvor vigtigt det er
med sprogforståelse og kulturforståelse i skolen. Det
er en hjørnesten i det nordiske samarbejde.

Covid-19 har ikke kun bragt negativitet med sig. Vi
ved alle, at de nordiske samarbejde har været under
pres under pandemien. De nordiske grænser har været
lukkede for første gang i 100 år. Den fri bevægelighed
var pludselig udfordret. Man skulle vise pas for at
komme over de nordiske grænser.

Det gav store besværligheder for især grænsepend-
lerne.

Nordisk ministerråd er netop nu ved at udarbejde en
plan for bedre samarbejde ved en kommende krise
også i forhold til grænselukninger.

Da Danmark og hele verden lukkede ned i marts
2020, handlede de fleste lande nationalt. Men som
tiden er gået, har man indset, at man er nødt til at
handle sammen. Aftalen om fri korridor gennem
Skåne for pendlere er et eksempel.

Jeg er glad for at være indbudt i dag. Foreningen
Norden gør et vigtigt arbejde, gør en kæmpe forskel.
Nordisk råd og Nordisk Ministerråd har og skal fortsat
have en tæt relation til Foreningen Norden.

-----------------

Denne forkortede udgave af Annette Linds tale til
Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde 7. maj er
hentet fra nyheder på Foreningen Nordens hjemmesi-
de, hvor artiklen er redigeret af redaktør Esben
Ørbjerg. Den blev lagt på hjemmesiden 21. maj.

Teksten indgår også i tidsskriftet Nordiske, som vi
har modtaget i dag, torsdag den 23. juni.

Annette Lind, (MF, S):
Nordisk råd og Nordisk Ministerråd har og skal 
fortsat have en tæt relation til Foreningen Norden
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Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde på 
Christiansborg den 7. maj vedtog følgende:

STRATEGI 2022
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

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.

Det nordiske samarbejde er mere i fokus i disse år,
hvor flere og flere anerkender, at det nordiske samar-
bejde

- er et vigtigt instrument for dansk værdipolitik i 
forbindelse med globaliseringen,

- kan forstærke de enkelte landes konkurrenceevne
på de internationale markeder,

- kan bidrage til at håndtere udfordringer på tværs 
af landegrænser og

- kan sikre lavere omkostninger i vores offentlige  
produktion uden at det går ud over kvaliteten for 
eksempel på sikkerheds- og forsvarsområdet.

Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der
bygger på nordiske værdier og ideen om et værdibase-
ret, historisk og sprogligt fællesskab. 

Vores nordiske værdier udspringer i høj grad fra vores
grundlovssikrede rettigheder og omfatter frihed, lige-
stilling, fællesskab og demokrati. 

Disse værdier skal vi som forening altid understøtte. Det er
vigtigt for vores selvforståelse som region og dermed grund-
laget for vores forening, at vi holder disse værdier højt.

Foreningen NORDEN ønsker at påvirke de formelle
samarbejdsfora til at udvikle mere regionalt nordisk samar-
bejde i takt med erkendelsen af, at et fælles Norden har
langt større muligheder i en globaliseret verden, hvor natio-
nalstaternes rolle forandres og regionernes rolle forstærkes.

Udviklingen går meget stærkt, og vi ønsker at de
nordiske lande aktivt påvirker den internationale og
europæiske udvikling med en nordisk vinkel.

Forholdene i Arktis er et vigtigt emne for Norden,
både når det gælder sikkerhedspolitiske, infrastruktu-
relle og miljømæssige udfordringer.

Det nordiske samarbejde byder på gode forudsæt-
ninger for at spille en central rolle i en global dagsor-
den. Det gør det på grund af dets unikke folkelige
legitimitet, sit enestående værdifællesskab og histori-
ske engagement i internationalt samarbejde og deraf
fraværet af protektionistiske foranstaltninger.

Foreningen NORDEN fastlægger i denne strategi
sine visioner og mål for foreningens fremtidige orga-
nisation, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse.

1. Organisation

Foreningen NORDEN er organiseret således, at alle
led i organisationen arbejder med udvikling af forenin-
gens grundlæggende ide.

Foreningen NORDEN er organiseret i lokalafdelin-
ger, kredse og landsforening. Der skal være etableret
lokalafdelinger i alle kommuner.

Organisationens enkelte led skal have tydelige
opgaver, og kommunikationen i organisationen skal
være åben og direkte.

Landsstyrelsen nedsætter udvalg, der kan være
sagsforberedende på organisatoriske områder og ad
hoc-udvalg, der kan være sagsforberedende på
mere aktuelle politiske områder, herunder udviklingen
af det nordiske samarbejde indadtil og udadtil.

(fortsættes side 5)

Strategi 2022 for Foreningen Norden
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STRATEGI 2022
(fortsat fra side 4)

Foreningen NORDEN har et stærkt udgangspunkt
med omkring 10.000 medlemmer og 100 lokalafdelin-
ger. 

Foreningen er samtidig historisk og politisk solidt
forankret i det danske samfund og med et solidt net-
værk til de andre nordiske lande. Lokalt er der masser
af aktiviteter, møder og tilbud til foreningens medlem-
mer.

Udfordringerne er især, at gennemsnitsalderen er
relativ høj; at der i visse lokalafdelinger er en lav 
aktivitet; samt at det kniber med rekrutteringen til
bestyrelsesarbejdet i nogen af foreningerne.

Foreningen ønsker at fastholde den meget decentra-
le struktur med mange lokalforeninger, men samtidig
styrke samarbejdet på tværs af foreningerne, så vi 
sikrer gode tilbud til alle medlemmerne uanset, hvor
de er medlemmer. 

Medlemsindflydelse, lokalt ejerskab og gennemsig-
tighed i foreningen, både lokalt og nationalt skal være
i fokus.

Aktiveringen af unge i Foreningen NORDEN
kræver et særligt fokus og prioritering. Vi skal gøre
foreningen mere relevant for yngre målgrupper.

Foreningen NORDEN skal arbejde aktivt for at 
tiltrække virksomheder som samarbejdspartnere. Man-
ge virksomheder arbejder i dag i hele Norden og har
afdelinger eller medarbejdere i Norden, hvilket vi kan
understøtte. 

Disse virksomheder med afdelinger i Norden kan
også være interesserede i Foreningen NORDEN som
kunder, hvilket kan give os nogle fordele som samlet
forening.

En vigtig aktivitet er mødet med vores venskabsbyer.
Vi vil som forening arbejde for, at medlemmer i Fore-
ningen NORDEN kan mødes på kryds og tværs af de
nordiske lande, udveksle kultur, sprog og venskaber. 

Venskabsbyer var Foreningen NORDENs ide som
efterfølgende blev støttet af mange kommuner.

Vi vil anvende digitaliseringen i Foreningen NOR-
DEN som et strategisk arbejdsredskab. Vi skal bruge
de værktøjer der er til rådighed og konstant udvikler
sig. Vi ser digitaliseringen som et instrument til at
række ud og invitere mange flere mennesker ind i
vores fællesskab, eller til at skabe nye partnerskaber
med andre foreninger eller organisationer.

Både intern og ekstern kommunikation skal priori-
teres højt bl.a. gennem de sociale medier.

2. Medlemsaktiviteter

Foreningen NORDEN understøtter og fremmer alle
former for medlemsaktiviteter, der har til formål at styrke
forståelsen for det nordiske arbejde og den nordiske ide.

Foreningen NORDEN skal ud over hele landet tilby-
de et varieret tilbud af arrangementer af nordisk relevans
inden for kultur og samfundsforhold. Alle
medlemmer af Foreningen NORDEN skal have adgang
til meningsfulde aktiviteter. Dette sker primært gennem
lokalforeningerne, men på tværs af lokalforeningerne
bør der være et samarbejde, der tilsikrer, at det enkelte
medlem har adgang til så mange aktiviteter som muligt. 

Endvidere skal der gennem digitale redskaber
løbende udvikles muligheder for andre mødeformer
m.v., derunder også på landsplan.

Skole- og biblioteksmedlemmer skal understøttes bedst
muligt i deres arbejde med formidling af nordisk natur og
kultur samt historie, samfundsforhold og fællesskab bl.a.
gennem udbygningen af fællesnordiske værktøjer.

3. Indflydelse, interessevaretagelse og kommunikation

Foreningen NORDEN skal fremme opbakning for
den nordiske sag gennem debatskabelse, kommunika-
tion i medierne, information og konkrete projekter.

Foreningen NORDEN skal anvende sin folkelige
platform til at fremme aktuelle nordiske samarbejds-
opgaver over for regeringen, Folketinget, Nordisk Råd
og Nordisk Ministerråd. Dette arbejde skal i vidt
omfang foregå i samråd med FNF.

Vi tilslutter os visionen om, at Norden skal blive
verdens mest bæredygtige og integrerede region frem
mod 2030.

(slutter side 6)
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Følgende er en gentagelse af tekst i Viden om Norden
nr. 6-2022:
Foreningen NORDENs skriftlig Årsberetning 2021
fylder 64 sider i pdf.
De første 17 sider handler om foreningens organi-

sation 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. 

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.

Årsberetning på 64 sider

STRATEGI 2022
(fortsat fra side 5)

Foreningen NORDEN vil således have fokus på
temaer som

- fælles kulturelle og demokratiske værdier,

- samarbejdet om udenrigs- forsvars- og sikkerheds-       
politikken som værn for vores værdier,

- miljø, klima og bæredygtighed samt

- udviklingen af en integreret økonomi og 
dermed en konkurrencedygtig region.

Debatskabelse, information og konkrete projekter
gennemføres i samarbejde med folkelige og politiske
organisationer - og i et fællesnordisk perspektiv.

Landsstyrelsen drøfter politik med det dobbelte for-
mål at udvikle det nordiske samarbejde og sikre medi-
ernes interesse for samme.

Den eksterne kommunikation skal være debatska-
bende i sin form og i sit indhold. Indholdet skal bygge
på drøftelser og vedtagelser i repræsentantskabet og i
landsstyrelsen. 

Foreningens kommunikation skal være aktuel i for-
hold til den nordiske dagsorden. Det kan både under-
støtte foreningens indflydelse på spørgsmål angående
det nordiske samarbejde og øge synligheden og der-
med rekrutteringen til foreningen.

På baggrund af ovennævnte strategi udarbejdes der
årlige handleplaner til behandling i landsstyrelsen,
som grundlag for det konkrete arbejde

Referat af debatter på 
repræsentantskabsmødet 7. maj 2022

Et referat på 15 sider giver et grundigt indblik i, hvad
der skete på Foreningens Nordens repræsentantskabs-
møde på Christiansborg lørdag den 7. maj. 

Her fylder især referater af debatter om formandens
beretning om virksomheden. 

Derpå fulgte temadrøftelse af 360 graders eftersynet
af Foreningen Norden og drøftelse af Landsstyrelsens
forslag til Strategi 2022, som blev vedtaget.

Efter godkendelse af regnskaber og budget samt kon-
tingenter, som er uændrede for 2023, fulgte valg af lands-
formand og medlemmer til Landsstyrelsen samt valg af
revisorer. Som afslutning vedtog repræsentantskabet en
udtalelse, der blev bragt i Viden om Norden nr. 6-2022.

Næste repræsentantskabsmøde holdes i Viborg 13.
maj 2023. 

Se referatet ved et klik her.

https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/A%CC%8Arsberetning-2021.pdf
https://intra.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/Referat-repraesentantskab-2022.pdf 


Norge, Sverige og Danmark var aftenens
store vindere, da den nordiske madpris
Embla 2021 blev uddelt for tredje gang. 
Det fremgår af en nyhed, som Nordisk
Samarbejde offentliggjorde 20. juni. 

Emblavinderne 2021 blev offentliggjort ved en live-
transmitteret prisuddeling på DogA i Oslo mandag
aften, lyder det fra Nordisk Samarbejde, der olplyser:

Der har været rekordmange nominerede til
Emblaprisen 2021, og juryen har udvalgt vinderne ud
fra kriterier som bæredygtighed, inspiration, origi-
nalitet, ærlighed og nordisk identitet. De syv priskate-
gorier fokuserer på ingredienser, håndværk, kommu-
nikation og mennesker, som er engageret i den
nordiske madkultur.

Emblaprisen blev etableret i 2017 af seks nordiske
landbrugsorganisationer med støtte fra Nordisk Min-
isterråd for at skabe opmærksomhed og sprede viden
om nordisk mad.

Om Emblaprisen

I alt seks nordiske landbrugsorganisationer står bag
Embla-prisen, som delvist er finansieret af Nordisk 
Ministerråd som en del af programmet Ny Nordisk Mad. 

Formålet er at sætte fokus på nordisk madkultur og
øge interessen – også uden for Norden. 

Embla-priserne uddeles hvert andet år. De nationale
juryer i hvert land nominerer kandidater i de forskel-
lige kategorier, og derefter udvælger en nordisk jury
de endelige vindere.  

Norge og Danmark fik tre priser hver

Norge og Danmark vandt i seks ud af Emblaprisens i
alt syv priskategorier. 

Konkurrencen har været hård med otte nominerede
kandidater i hver af seks kategorier - syv nominerede
i en kategori.

Her er alle vinderne:

Nordisk råvareproducent 2021: Frederiksdal Kirse-
bærvin, Danmark

Nordisk madiværksætter 2021:Andreas Sundgren,
Brännland Cider, Sverige

Nordisk madhåndværker 2021: Undredal stølsys-
teri, Norge

Nordisk madkommunikatør 2021: Det Grønne
Museum, Danmark

Nordisk mad til mange 2021: The Junk Food Pro-
ject, Danmark

Nordisk maddestination 2021: Kvitnes gård, Norge

Nordisk mad til børn og unge 2021: Geitmyra Cre-
do, Norge

Læs mere om vinderne og Emblaprisen 

På hjemmesiden for madprisen Embla er der mange
informationer om priserne i både 2021, 2019 0g 2017.

Under hver af de syv kategorier findes de
nominerede for hvert område til priserne for 2021. 

Under Q & A - spørgsmål og svar, finder mange
andre information er om priserne.

Se hjemmesiden for Emblaprisen:
på https://emblafoodaward.com/

Viden om NORDEN nr. 7 - 2022 - side 7

Tre danske, tre norske og en
svensk modtager blev mandag
aften hædret med hver sin udgave
af den nordiske madpris Embla
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Det nordiske samarbejde + Foreningerne Norden
Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Således lyder visionen for det officielle nor-
diske samarbejde, som foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. 
Det samarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. 

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 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 14. maj - 22. juni 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: 

14.05.2022: Ny rapport: Flyktingar har svårast att få jobb i Danmark.

17.05.2022: Nordisk delegation besøger Nordic Bridges i Canada.

18.05.2022: Norden taler med én stemme i FN-forhandlingerne om biologisk mangfoldighed. 

18.05.2022: Webinar: Seneste nyt om de nordiske ernæringsanbefalinger.

26.05.2022: Se årets indstillinger til Nordisk Råds miljøpris! 69 initiativer der arbejder med naturbaserede  
løsninger blevet indstillet til Nordisk Råds miljøpris i 2022. Listen over de indstillede kan ses her:
www.norden.org/da/information/se-alle-indstillingerne-til-nordisk-raads-miljoepris-2022
For hver af de 69 indstillede er der link til yderligere oplysninger. 
Se mere om miljøprisen: 
https://www.norden.org/da/news/se-aarets-indstillinger-til-nordisk-raads-miljoepris

30.05.2022: Ungdommen sætter Nordens klima- og miljøministre stævne.

31.05.2022: Ny nordisk tænketank undersøger tech-giganternes indflydelse.

02.06.2022: Unge sætter økocid på den nordisk-politiske dagsorden. 

03.06.2022: Paula Lehtomäki får nyt job.

13.06.2022: Kampen mot antibiotikaresistens kan lære av pandemien.

14.06.2022: Norden er med på otte landes politiske festivaler i sommer.

16.06.2022: Nordisk sprogseminar: Kan smarte apps styrke sprogforståelsen i Norden?

20.06.2022: Her er vinderne af den nordiske madpris Embla! Se mere herom på side 7.

21.06.2022: Nordiske kulturministre: Beskyt Ukraines kulturarv!

22.06.2022: Unge journalister fra Norden og Canada rapporterer fakta om klimakrisen.

22.06.2022: Styrket samarbeid skal sikre matforsyningen i Norden. 


