Vær med til at fejre 40 års jubilæum for K.U.K.S.
Under nærværelse af H. K. H. Prins Henrik er der festaften på cruise båden „Saga Queen“.
Fredag d. 7. maj kl.18:30. Havnegade overfor nr. 31.
Program
18.20
Gæsterne mødes på soldækket
18.30-19.30 H.K.H. Prins Henrik er til stede
19.30
sejler båden, hvor der vil være festmiddag med dans, samt musik af
Up Town Jazzband under ledelse af Christian Eugen-Olsen
Ca.22.30
returnerer Saga Queen til Havnegade – festen fortsætter om bord
01.00
40 års jubilæet stopper.
Hele arrangementet: bådturen, mad og drikkelse, musik og dans koster 595,- kr.
Tøj: nationaldragt eller mørkt tøj.
Mere information: suspripmadsen@webspeed.dk / Susanne Prip Madsen 39 62 34 95.

Hovedstadstræf i Oslo 27.-29. august 2010. Sæt ✗ i kalenderen
Det endelige program fra Oslo foreligger i slutningen marts og fås ved henvendelse til
suspripmadsen@webspeed.dk eller hos Anni Bynkell 38 34 11 78.

27/8 formiddag: Modtagelse på Oslo Rådhus med en omvisning. Om eftermiddagen er der
møde i Stortinget, hvor Thorvald Stoltenberg vil holde et foredrag om “Nordisk sikkerheds- og
forsvarspolitik“. Der vil i weekendens løb også være en paneldebat om sprogudviklingen i
norden. Lørdag vil kredse om emnet „Det nye Oslo“, hvor blandt andet den nye opera vil stå
centralt. Dette er lidt af det, vi kan forvente af denne spændende weekend.
Deltagergebyr er 1400 Dkr. Herudover skal man selv betale rejse og hotel, middag fredag samt
evt. transport i Oslo. Fly koster d.d. ca. 650,- fly t/r med SAS (det kan blive billigere).
Hotel Scandic Edderkoppen ligger kun 5 minutters gang fra Karl Johan og koster 850 Nkr. pr.
nat i enkelt værelse, 1190 Nkr. for dobbelt.

Nordisk samarbejde
på mange måder

Kalender:
Fredag
Fredag
Onsdag

Fredag
Lørdag
Onsdag

1. marts-30. april
19. marts kl. 18.00
19. marts kl. 9.00
24. marts kl 19.00
1-11. april
7. maj
8. maj
23. Juni
27-29. august

lodseddel salg
DANFØ møde Københavns Rådhus
Øresundsmøde Christiansborg (se vedlagt information)
Generalforsamling (se forrige blad)
Spændende kunstuge i Skåne. Se mere på
http://www.skane.com/cmarter/cmarter.asp?doc=1708
K.U.K.S. fest aften
Bustur til Nordsjælland (se mere i forrige blad)
Sankt Hans aften i Frederiksberg Have
Hovedstadstræf i Oslo

Så er der hele tiden interessante udstillinger på Nordatlantens Brygge Strandgade 91.
Se mere på Bryggen.dk eller på tlf. 32 83 37 00.

Københavnsafdelingen, Program marts 2010

Kære medlem

EUs Østersøstrategi, hvad er det? Betyder den noget for os?

Vi vil gerne byde den nye minister for Nordisk Samarbejde Karen Ellemann hjertelig
velkommen. Vi håber, dit hjerte vil brænde for det nordiske, og glæder os til at vise,
at den nordiske tanke stadig har en stor folkelig opbakning. Samtidig giver vi en tak
til Bertel Haarder for at have løftet den nordiske fane højt. Men den kan altid
komme højere op.
Der forgår mange gode ting på den nordiske front, men også nogle meget
uheldige. Her på det seneste har der været sager fremme om social udvisning af
nordiske statsborgere. Det er ikke i tråd med tidligere praksis, og Foreningen NORDEN har påpeget det for de rette myndigheder.
2010 er også et år, hvor de nordiske lande ikke umiddelbart er så meget i verdens
søgelys. COP15 og Sveriges EU- Formandskab er overstået, det samme er vinter
OL. Så nu kan vi bruge kræfter på at se indad og til de nærmeste naboer.
Hvad kan vi gøre for at styrke samarbejde til Vestnorden og Østersøen? I dette
nr. af bladet gør vi reklame for et arrangement, vi er med i, via vores samarbejde
med andre organisationer i Østersørådets NGOgruppe i Danmark: DANFØ.
Det er vigtigt at huske, at det officielle Østersøråd har repræsentanter fra alle
lande omkring Østersøen samt Island og Norge. Det, at de to Vestnorden lande
er med, gør, at Foreningen NORDEN har sin berettigelse i dette forum.
Men resten af verden må naturligvis ikke glemmes. I år er det 40 år siden,
Thomas Sonne begyndte at samle alle de foreninger, der har tilknytning til
udlandet sammen med de forskellige landes ambassader under navnet
K.U.K.S. Det har været et stort arbejde, men også meget givende. Nogle foreninger har kun ganske få medlemmer, og andre er store. Det er en fantastisk
mulighed for at møde hinanden på tværs af grænserne. Foreningen NORDEN
i København har været med fra begyndelsen. Og derfor er det dejligt, at vi
kan fortælle om K.U.K.S 40 års jubilæum i dette blad.
Så vil vi minde om vores generalforsamling d. 24/3 kl. 19.00 i den norske
kirke (se mere i forrige blad).
Susanne Prip Madsen, Formand for Københavns afdelingen.
Ruthsvej 6, st. tv, 2900 Hellerup. Suspripmadsen@webspeed.dk.

Flotte gevinster
Det er også blevet tid til lodsedler. Det er skrabelodder med mange flotte gevinster.
Bl.a. 50.000 kr. til dagligvarebutik, rejser til Grønland, Island, Oslo, komfurer, kufferter og
bøger. De koster 20 kr. stk. og lokalafdelingen beholder de 10 kr., så det er en kærkommen
indtægt til os. Kontakt Susanne Prip Madsen.
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Foreningen Norden, Københavnsafdelingen

Det Europæiske Råd vedtog den 29-30. oktober 2009 en strategi for Østersøregionen. Strategien består af en meddelelse og en handlingsplan med en liste med over 80 flagskibsprojekter,
som forskellige organisationer og institutioner så kan byde ind på.
EU har defineret fire mål for strategien:
• Østersøregionen skal have et bæredygtigt miljø
• Østersøregionen skal være velstående
• Østersøregionen skal være tilgængelig og attraktiv
• Østersøregionen skal være sikker.
Østersøstrategien er den første EU-strategi, der samler indsatsen rettet mod en geografisk
afgrænset makro-region og forventes at få betydning for den kommende regionalpolitik i hele
EU. Læs mere på: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/.
På Nordisk Ministerråds møde i Vilnius i Februar 2010 udtalte daværende Minister for nordisk
samarbejde og Formand for Nordisk Ministerråd, Bertel Haarder: „Samarbejdet mellem de
baltiske og nordiske lande har blandt andet været en inspiration for EU’s Østersøstrategi, som
blev vedtaget under det svenske formandskab i efteråret 2009.  Det nordisk-baltiske samarbejde er selve kernen i udviklingen af en stærk og konkurrencedygtig Østersøregion – det
såkaldte „Top of Europe“. Derfor vil det danske formandskab sikre, at Nordisk Ministerråd
bidrager til at gennemføre EU’s Østersøstrategi. Det vil komme både borgere og virksomheder
til gode“.
På mødet den 19.marts, arrangeret af DANFØ, er der mulighed for at få en meget kvalificeret
introduktion til betydningen af denne EU Østersøstrategis betydning for vores virke.
Kirsten Gjaldbæk, Næstformand Foreningen NORDEN Københavns afdelingen.

 Fredag den 19. marts kl. 18.00 i mødesal D, Københavns Rådhus.
Indgang via bagindgangen til rådhuset overfor brandstationen.  

Anne E. Jensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre, vil holde
oplæg om EUs Østersøstrategi og NGO’ernes rolle heri.
Anne E. Jensen er den danske europa-parlamentariker, der har haft størst indflydelse på
udformningen af Østersøstrategien.
Herefter afholdes der ordinært medlemsmøde i DANFØ, hvor alle er velkommen. Hvis man
kun vil deltage i mødet med Anne E Jensen, er det helt i orden.
Dagsorden til medlemsmødet kan fås ved henvendelse til Susanne Prip Madsen.
Tilmelding senest tirsdag den 16. marts 2010 til Suspripmadsen@webspeed.dk eller Anni
Bynkell på 38 34 11 78.

Program januar 2010
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