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Se uddelingen af Nordisk Råds 
priser på TV tirsdag aften kl. 20.00

Nordisk Råds fem priser regnes blandt de mest prestigefyldte priser i Norden. 
Modtagerne af de fem priser bliver hædret og hyldet ved en fest i København i
morgen aften, tirsdag den 2. november, som kan følges direkte på DR2 fra kl. 20.00.
-   Det bliver en jubelfest, når vi i Det Kongelige Teaters nye Skuespilhus ved 
havnefronten kan uddele Nordisk Råds priser foran et nordisk publikum, der nu
for første gang i halvandet år kan samles fysisk. 
-   Der bliver herlig musik og fællessang, og hele Norden kan følge med på TV, når
prismodtagerne bliver ”afsløret”, præsenteret og hyldet, siger Bertel Haarder, som
er præsident for Nordisk Råd i en nyhed fra Nordisk Råd.
Prisvinderne, som præsenteres på scenen den 2. november, modtager prisstatuetten
"Nordlys" og 300.000 danske kroner. Årets priser bliver uddelt af:
H Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2021 uddeles af 

H.K.H. Kronprinsesse Mary 
H Nordisk Råds miljøpris 2021 uddeles af madspildsaktivist 

og tidligere vinder, Selina Juul
H Nordisk Råds filmpris 2021 uddeles af den James Bond-aktuelle 

skuespiller David Dencik 
H Nordisk Råds musikpris 2021 uddeles af dirigent og komponist Phillip Faber
H Nordisk Råds litteraturpris 2021 uddeles af Grønlands landsstyreformand, 

Múte B. Egede, og Færøernes lagmand, Bárður á Steig Nielsen.
(fortsættes side 2)
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Nordisk Råds priser.....
(fortsat fra side 1)
Litteraturprisen er den ældste af de fem priser. Den blev uddelt for første gang
i 1962. Herefter kom musikprisen, miljøprisen, filmprisen og børne- og ung-
domslitteraturprisen. De fem priskomitéer vælger de nominerede og vinderen.
Nordisk Råds priser uddeles i forbindelse med Nordisk Råds 73. session 
i København, hvor parlamentarikere, ministre og andre politikere fra hele
Norden mødes til politisk debat.  
Læs mere om de nominerede til Nordisk Råds priser 2021 her:
https://www.norden.org/da/nordisk-raads-priser
Se mere om Nordisk Råds priser:
https://www.norden.org/da/omnrpriser

Med Anne og Anders 
rundt i de nordiske lande

DR-TV afsluttede i aftes de seks udsendelser om de nordiske lande, der i år har fået
besøg af Anne Hjernøe og Anders Agger. Hver udsendelse varer knap en time. 
Se de seks afsnit:
Færøerne: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-faeroeerne_276001
Sverige: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-sverige_274591
Island: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-island_275680
Grønland: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-groenland_276737
Norge: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-norge_277459
Finland: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-finland_277458
Udsendelsen fra Færøerne blev vist 26. september, og den fra Finland blev vist i
aftes, den 31. oktober. 
Hver udsendelse er tilgængelig på DR-TVs hjemmeside under det her viste link i et
år. Den sidste - udsendelsen fra Finland bliver således slettet den 31. oktober 2022.
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Mere om islændinge og Island
I alt 45  - medlemmer og andre interesserede - hørte 19. oktober Troels Jensen 
fortælle om sine oplevelser med Islændinge og Island på Hadsund Kulturcenter.
Billeder fra Troels albums blev vist under hans fortælling. Her lovede jeg, 
at vi ville supplere med links til en række videoer og billeder fra samt tekster om
Island, der er tilgængelige på google. Dette materiale følger her (men se også
link til Anne og Anders på Island på side 2):
Først lidt om Rjukandi vandfaldene i det østlige Island:
https://www.world-of-waterfalls.com/waterfalls/iceland-rjukandi/
Husavik i Nordisland er hovedcenter for hvalsafarier. Se mere herom på:
https://guidetoiceland.is/da/book-ferie-rejse/hvalsafari-fra-husavik
En video på ca. 5 minutter om bl.a. hvalsafari findes lidt nede på siden.
Billeder og tekst om gejserne geysir og strokkur: 
https://www.fdm-travel.dk/island/gejserne-geysir-og-strokkur-
rejsetip#&gid=null&pid=15  

(fortsættes side 4)

Strokkur er en af de meget kendte og vel besøgte gejsere på Island. Denne gejser sender en stor
portion varmt vand og damp højt op i luften ca. hvert 8 minut døgnet rundt. Foto: Troels Jensen.
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Mere om islændinge og Island
(fortsat fra side 3)
En guide til vandfaldet Gullfoss - tekst, billeder og en video på ca. 5 minutter
lidt nede på siden finder her:
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/gullfoss
Tekst og billeder i en guide til den historiske nationalpark Þingvellir findes her: 
https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/jorunnsg/ingvellir-national-park
Se mere om den store gletcher Vatnajokull:
https://www.icelandair.com/da-dk/blog/vatnajokull/
www.jokulsarlon.is
Se lidt om Den Blå Lagune:
https://guidetoiceland.is/da/det-bedste-af-island/komplette-guide-til-den-bla-
lagune
Se lidt om Hallgrimskirken, der er vartegn for Reykjavik: 
https://atlantbib.org/is/hallgr%C3%ADmskirkja-kennileiti-
reykjav%C3%ADkur?sourcelang=da&comparelang=da&page=25
Se musikhuset Harpan:
https://www.fdm-travel.dk/island/harpa-musikhus-i-reykjavik-rejsetip
Perlan museet i Reykjavik:
https://www.island-aktiviteter.dk/island-aktiviteter/reykjavik/perlan-museum

Hraunfossar 
(lavavandfaldet)
nord for Reykjavik
er en række 
vandfald, hvor 
vandet strømmer
ud gennem størknet
lava og videre i 
floden Hvitä. 
Foto: Karsten Lykke
Jensen.



Foreningen Norden med i nyt netværk:
Som skal styrke nordiske civilsamfund

Nordisk Ministerråd har søsat endnu et initiativ, som skal bidrage til at visionen om
Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030.Netværket
består af 40 repræsentanter fra hele Norden, heraf to fra Foreningerne Norden, som
gennem forskellige initiativer skal styrke civilsamfundene ud fra den tanke, at uden
dem, er det ikke muligt at opfylde visionen, som for to år siden blev undfanget af
de nordiske statsministre.

Læs mere her:
https://www.norden.org/da/news/nordisk-civilsamfundsnetvaerk-skal-under-
stoette-udviklingen-af-norden-som-en-baeredygtig-og

Denne tekst er placeret som nyhed på Foreningen Nordens hjemmeside den 13.
oktober. Teksten er skrevet af redaktør Esben Ørberg, Foreningen Norden.  
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Hilsen om Nordisk Litteraturuge
til skoler og børnehaver i kommunen

Til ledere og medarbejdere på skoler og børnehaver i Mariagerfjord Kommune har
vi sendt: 
Uge 46 er Nordisk Litteraturuge for børnehaver og skoler, hvor et valgt tema fra
nordisk litteratur bliver læst op samtidig i hele Norden, Baltikum og hos andre 
Norden-interesserede i hele verden. Det kan I læse meget mere om i vedlagte pdf-
fil, som jeg hermed sender til jer fra Foreningen Norden.
Teksten handler om Morgengry, hvor I kan læse højt for børnene af årets bog 
Perlefiskeren af Karin Erlandsson. Pdf-filen rummer links til andre forslag til
arrangementer i Litteraturugen og for tilmelding til at være med.
I må meget gerne sende mig en mail, om I benytter dette tilbud fra Foreningen 
Norden.
Skumringstime mandag den 15. november er tilsvarende højtlæsning for voksne.
Her i kommunen gennemføres Skumringstime af bibliotekerne i Arden, Hobro og
Mariager. I Hadsund står Foreningen Norden Mariagerfjord for arrangementet.
Den omtalte pdf-fil er vedlagt denne udsendelse. 
Mailen er underskrevet Foreningen Norden Mariagerfjord, Gunner Buck.



Vi har i dag sendt følgende til alle kandidater til byrådsvalget i Mariagerfjord Kommune:
Kære kandidat til byrådet
Foreningen NORDEN opfordrer dig hermed til at være med til at genetablere vores kommunes
samarbejde med venskabsbyer i andre nordiske lande.
Kommuner, der blev fusioneret i Mariagerfjord Kommune, havde før i tiden et velfungerende
samarbejde med venskabsbyer i Norge, Sverige og Finland. Det samarbejde var nødvendigt for
udveksling af skoleklasser og en fordel for kontakt mellem idrætsklubber og skoleorkestre, og
det gav politikere og embedsmænd større indsigt i det kommunale arbejde i andre nordiske
lande. Desværre afskaffede Mariagerfjord kommune samarbejdet med venskabsbyer.
Vi mener, at tiden er inde til at genoptage samarbejdet med venskabsbyer, fordi det folkelige og
kulturelle nordiske samarbejde på lokalt plan er helt afgørende for den nordiske samhørighed.
Der er i dag et stort behov for at lære mere af hinanden på økonomisk tunge forvaltningsom-
råder i den kommunale administration. Her er de andre nordiske landes kommuner et godt
besøgsmål, fordi vi i opbygning og indhold ligner hinanden så meget. 
Gennem et effektivt program med udveksling af kommunale medarbejdere mellem venskabs-
byer vil der givet være mulighed for at opfange nogle "best practices" i hinandens håndtering af
opgaver, som vil kunne give besparelser på den kommunale bundlinje. Samtidig kan det øge
arbejdsglæden for medarbejderne, der gennem et sådant samarbejde kan få nye og spændende
udfordringer og venskaber på tværs af landene. 
Vi har alle brug for at være en del af en større verden, og netop det nordiske samarbejde
mellem venskabsbyer kan åbne for denne mulighed for kommunens borgere inkl. unge samt for
medarbejdere på det administrative, sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle område i kom-
munen - og så måske endda uden, at det kan mærkes på den pressede kommunale bundlinje.

Med de bedste hilsner
Foreningen Norden Mariagerfjord
Gunner Buck
Tlf. 98 57 40 55
Mobil 21 26 42 20
Email: gb@gb-presse.dk.

PS: Du er naturligvis velkommen til at blive medlem af Foreningen Norden Mariagerfjord. Du
må også meget gerne følge vore nyheder og aktiviteter i en periode for at overveje, om du har
lyst til at være medlem. Send mig venligst et par ord herom.
Foreningen Norden er upolitisk. Nogle lokalpolitikere er medlemmer af andre afdelinger og
foreningens landsstyrelse har et medlem fra hvert af de politiske partier.
Siden 1984 har 8 politikere (MF, fhv. MF og fhv. ministre) varetaget posten som landsformand
for foreningen. Blot én var ikke politiker. Lars Barfoed er nylig valgt som landsformand. Han
afløste Marion Pedersen fhv. MF. Landsformanden er nu i gang med en række møder rundt i
landet, der skal ruste foreningen til en mere aktiv fremtid.
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Opfordrimng til kandidater til byrådet om at genetablere:
Samarbejdet med venskabsbyer



Viden om Norden nr. 8 - 2021 - side 7

Nordisk Samarbejde
Nordisk Samarbejde – dvs Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i perioden 15.
oktober - 31. oktober 2021 offentliggjort 14 nyheder. De kan hentes på hjemmesiden:

https://www.norden.org/da

4 af disse nhyheder handler om uddelingen af Nordisk Råds priser, som er omtalt på
siderne 1 og 2 i denne udgave. De er derfor ikke med her.

Øverst på nyhedssiden findes tekst om Nordisk Råds session 2021, der gennem-
føres på Christiansborg 1- 4 november.

15.10.2021: FN's klimaforhandlinger: Deltag i debatten i Helsingfors.

20.10.2021: Kriseberedskab i fokus på Nordisk Råds 73. session.
21.10.2021: Nordisk Ministerråd satser på naturbaserede løsninger.

25.10.2021: Hvad tænker vi om det nordiske samarbejde i dag?

25.10.2021: Ungdomens Nordiska Råd firar 50 år.

26.10.2021: Kim Larsen ny chef for Nordens Institut på Åland

27.10.2021: Mød Nordens musikstjerner i ny interviewserie!

29.10.2021: Nordic Talks nominerad till prestigefyllda City Nation Place Awards

31.10.2021: Join Nordic Talks live from COP26.

01.11.2021: Rasmus Emborg är ny president för Ungdomens Nordiska Råd.

Under hvert link gemmer der sig en del tekst ofte med muligheder for viderestilling
til yderligere tekst i rapporter mm. 

Ved hver tekst findes desuden mulighed for at abonnere på nyhedsbrev fra Nordisk
samarbejde på www.norden.org


