Thisted-afdelingen

Stormøde den 6. september 2017 kl. 19.00 på Thy-Mors HF & VUC.
Foreningen Nordens formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil
og udadtil.
Der er 10.000 medlemmer fordelt på 100 lokalafdelinger, hvoraf vi en.
Norden består af 5 stater og 3 selvstyrende områder. Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige og tre selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Ålandsøerne. De er alle
medlemmer af Nordiske råd
Der har såmænd ikke altid været fred og fordragelighed mellem de nordiske lande, men
under 1. verdenskrig holdt de nordiske lande sammen for at være neutrale og ikke være
med i en brutal krig i Europa.
Det sammenhold samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige i krigsårene satte
kræfter sig for at videreføre
Erhvervsfolk, politikere og akademikere satte gang i ideen om at oprette afdelinger af
foreningen Norden.
Det gav resultat for i løbet af første halvdel af 1919 blev der oprettet Norden afdelinger i
Danmark, Norge og Sverige og snart efter udvidedes kredsen til at omfatte Finland.
I Danmark blev foreningen Norden oprettet den 15. april 1919 og sammen med
tilsvarende organisationer i Norge og Sverige blev der indledt et arbejde for fredelig
sameksistens og fælles politiske mål under mottoet ”Kendskab giver venskab”

Foreningen Norden fik et opblomstring efter 2. verdenskrig. Det skete et skifte med at
den var elitær til at den blev en folkelig forening. Her i Thisted var det Amtmænd der
beklædte formandsposten de først 20 år.
Der blev oprettet en række venskabsforbindelser. Også her i Thisted idet Thisted og
Uddevalla underskrev en Venskabsbyaftale i 1937 - vistnok verdens ældste.
I krigsårene var der hjælp til Norge og Finland både lokalt og centralt også her i Thy var
der at hjælpe til Norge og til gengæld modtog vi gødning, hvor kapitalen blev brugt til at
starte Thylands Ungdomsskole med.

Danmark modtog op til og under 2. verdenskrig børn fra Finland. Finland sultede og frøs.
Så forældre – eller rettere sag mødre – overlod deres børn til danske familier. Fædrene
var i krigstjeneste

Foreningen Norden var af afgørende betydning for oprettelse af Nordiske Råd i 1952 og
nordisk Ministerråd i 1971.
Foreningen Norden landsforbund er med i en Foreningerne Nordens Forbund, som at
koordinere de nationale foreningers indsats i nordiske sammenhænge.
Forening Norden har haft betydning for oprettelse af venskabsbyrelationer, tusindvis af
skoleelever har gennem årene besøgt de nordiske lande. Gennem Nordjobb er op mod
5000 unger på sommerjob i et naboland.

De senere år har været mere kraft i Forening norden. EU har nogle år skygget for Norden
men efter at Eu har skabt sig deres udfordringer på flere områder er man blevet mere
opmærksomme på Norden, den fredelig og lige værdige sameksistens, der er i norden og
økonomisk er det sådan, at hvis man puljer de nordiske lande er vi det 11. største
økonomi i verden.
Vi har længe haft pasunion og arbejdskraftens fri bevægelighed.
Så i dag er der internationalt stor interesse for de nordiske værdier og den nordiske
velfærdsmodel
Præsident Obaman var begejstret for Norden, den nordiske model for velfærd og
sameksistens.
Han sendte faktisk bud efter de nordiske regeringsledere for at høre mere om ”den
nordisk velfærdsmodel – den måde norden indretter samfundet på.
Nu ved jeg ikke lige hvor den nye præsident er i det her stykke.
Forening Norden vil med fejring i 2019 gerne festligholde, at vi har en hundredårig i fin
form.
Men vi vil også gerne have sat nogle pejlemærker for fremtiden for Foreningen Norden.
F. eks. ved et løft til aktiviteterne i foreningen
Vi vil også gerne være mere synlig og så vil det være godt at få pudset vor profil af, så vi
kan komme i kontakt med de unge.
Så nu er spørgsmålet -med en fin og stærk historie om vi kan revitaliseres Foreningen
Norden.
Kan vi få gjort opmærksom på, at foreningen Norden er her og der er en god og
livskraftig historie. Og værdier i den.
Og det er så det vi her spørge jer – vil I være med til at fejre en 100, vil I være med til at
revitalisere Foreningen Norden, så vi får en synlig og stærk forening.

