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Ledelsesberetning
Nordisk Info i Sønderjylland/ Sydslesvig har
til formål at informere om det nordiske
samarbejde og de nordiske landes kultur
og samfund. I 2017 kunne publikum møde
kultur fra Færøerne/Danmark, Island, Norge
og Finland. Derudover var der fokus på det
fælles nordiske. På programmet stod som
sædvanlig kulturarrangementer, men også
projekter med skoler, som viser en ny vej i
vores arbejde.

underlagt den nationale afdeling af
Foreningen
Norden.
Uddelingen
af
projektpenge sker fortsat via en kontrakt
med Nordisk Ministerråd og Foreningen
Nordens Forbund.
Som ny strategi har Nordisk Info udarbejdet
tre fokusområder, som arbejdes med i
faglig kompetente kulturprojekter:




I 2017 er Nordisk Info kommet i gang med
at følge de nye strategier, som kontoret har
udarbejdet i løbet af det foregående år.
Nogle ændringer hænger sammen med, at
vores organisatoriske forhold til Nordisk
Ministerråd
og
Foreningen
Nordens
Forbund er blevet ændret. Det har bl.a.
betydet, at vi ikke længere må bruge det
Nordisk Ministerråds svanelogo.

Unge i Norden
Nordiske nabosprog
Bæredygtig udvikling i Norden.

En bedre forståelse af hinandens sprog er et
vigtigt emne inden for det nordiske
samarbejde. Forståelsen af nabosprogene
er dog blevet dårligere, ikke mindst blandt
den yngre generation. Nordisk Info har i
2017 valgt at sætte fokus på dette emne og
arbejde med nordiske sprog og unge.

Som det første, synlige resultat har vi derfor
fået et nyt logo.

Desuden er vi kommet i gang med at
arbejde med flerårige projekter, som dels
foregår i vores region, dels i andre nordiske
lande. Projekterne er typisk et samarbejde
med skoler og ligger derfor, uanset
projekternes temaer, under fokusområdet
”Unge i Norden”. Erfaringerne med disse
projekter har været meget positive, og
strategien skal følges videre i de
kommende år.

I samme forbindelse har vi moderniseret
vores navn. Fremover bliver det kortere og
lettere at huske: Nordisk Info eller bare
NISS; fortsat med Sønderjylland/Sydslesvig
som regionalt tilhørsforhold.

Kulturarbejdet
med
kunstudstillinger,
forfatterlæsninger og foredrag er fortsat en
del af vores program.

Som eneste af de tidligere Nordiske
Informationskontorer er Nordisk Info ikke
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1 Nøgletal
Aktiviteter på programmet

Nøgletal fra regnskabet

I 2017 havde Nordisk Info i alt 27 forskellige
aktiviteter
fordelt
over
hele
året.
Programmet omfattede bl.a. udstillinger, en
tegnekonkurrence,
en
festival,
forfatterlæsninger, film samt 10 forskellige
workshops, som blev gennemført med
elever fra skoler i grænseregionen (se tabel
på S. 4).

Til finansieringen af vores projekter i 2017
og udviklingen af kommende projekter blev
der i løbet af 2017 skrevet 41 ansøgninger.
Vi fik 19 positive svar. Dertil kommer
ansøgninger fra 2016 og indgåede aftaler
med projektpartnere. Til finansieringen af
programment i 2017 modtog vi en sum på
18.429 €. Det takker vi vores partnere og de
fonde for, som er listet på side 14.

Vi havde 18 begivenheder i Flensborg, 2 i
Slesvig og 6 i Sønderjylland (Aabenraa og
Rødekro). Tegnekonkurrencen skete via
skriftlig korrespondance med kontoret.

Regnskabet viser, at vores samlede
indtægter i 2017 lå på 137.668 €. Årets
resultat bliver dermed -12.720 €, hvilket
delvis skyldes, at to flerårige projekter først
kommer med i regnskabet i 2018.
Resultatet viser også, at de faste udgifter
for administration og personale (129.536 €)
oversteg vores faste tilskud til drift med
11.914 € i 2017.

Med et publikumstal på over 3.000 er vi
nået ud til flere personer end sidste år. Det
kan forklares med, at vi har haft to længere
kunstudstilling og en kortere udstilling på
programmet, som blev set af mange
gæster. Udstillinger har typisk et højere
besøgstal
end
enkeltstående
aftensarrangementer eller workshops.

Billeder fra udstillingen ”Into the Wind” (foto: Eva Ritter)

Publikumstal 2017
Oversigt over aktiviteter, steder og publikumstal for Nordisk Infos arrangementer og projekter i
2017. Nordisk Info havde 27 begivenheder fordelt over hele året.
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Projekt/Aktivitet

Dato

Sted

Forfatterlæsning:

31.01.17

Aabenraa Bibliotek; Aabenraa

64

Lisbeth Nebelong

01.02.17

Slesvig Roklub; Slesvig

10

Skoleworkshop:

07.-10.3.17

4 x på Gustav-JohannsenSkole; Flensborg

88

Nordisk Sprog Quiz

18.03.17

A.P. Møller Skole; Schleswig

35

Tegnekonkurrence

29.05.17

Indsendes til Nordisk Info
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Udstilling Into the Wind:

26.6.05.08.17

Flensborg Bibliotek; Flensborg

Skoleprojekt:

19.-20.09.17

Nordiske Naboer/
Nordische Nachbarn

04.-06.10.17

2 x på Flensborg Bibliotek;
Flensborg

Kunstudstilling:

07.09.07.10.17

Flensborg Bibliotek; Flensborg

670

Festival: FINtango

11.11.17

Flensburger
Schifffahrtsmuseum; Flensborg

55

Biffen

9 x i 2017

Flensborghus; Flensborg

NORDSPOR:

03.-06.10.17

Produktionshøjskolen Meritten;
Rødekro

13.-23.11.17

Aabenraa Bibliotek; Aabenraa

Nordiske Sprog

Nordiske
Børnebogsillustratorer

Kunst fra Norge

ca. 1.200

53
97

3 x på Bov Bibliotek; Padborg

Workshop med elever
NORDSPOR:

Publikumstal

636
60

Ca. 250

Udstilling på Aabenraa
Bibliotek
Samlet 2017

3.230
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2 Informationsvirksomhed
Nordisk samarbejde

www.nordisk-info.de
samt
en
facebookside med adressen /nordisk.info.
I 2017 blev hjemmesiden opdateret og har
nu muligheder for at vise informationer på
både dansk og tysk. På hjemmesiden kan
man finde nyhedsindslag, en kalender med
nordiske aktiviteter og informationer om
Nordisk Infos egne projekter samt om det
nordiske
samarbejde
og
nordiske
støtteordninger.

Nordisk Info modtager og formidler
information om det nordiske samarbejde,
som
kanaliseres
gennem
Nordisk
Råd/Nordisk Ministerråd (NMR).
Nordisk Info deltager i styrelsesmøderne i
Foreningen Norden i Sydslesvig og i
kredsmøderne i Foreningen Norden i
Sønderjylland.
Derudover
informeres
lokalkredsene løbende om arbejdet på
Nordisk Info. Nordisk Info henvender sig
også til den brede offentlighed i Sydslesvig.

Medier
Der er god kontakt til pressen i landsdelen
og regionen, især Flensborg Avis og Jyske
Vestkysten. Der berettes løbende om
Nordisk Infos aktiviteter. Foruden de
nævnte aviser har der været artikler i lokale
programmer (bl.a. Flensburger Programm)
og på online kulturkalendere. Der blev
afholdt pressemøder og blev sendt
pressemeddelelser til landsdækkende aviser
og lokalaviser.

Nordisk Info deltog i



NMR Kommunikationsseminaret på
Færøerne i maj 2017
Nordisk Råds Session i Helsinki i
november 2017

I juni 2017 deltog lederen af Nordisk Info,
Eva Ritter, i den internationale konference
Nordic Geographers Meeting i Stockholm,
hvor hun havde arrangeret en session om
”Børns rolle i lokal bæredygtig udvikling”.

Information om nordiske fonde
Kontoret fungerer tillige som såkaldt
fondsfilial, hvor grupper, foreninger og
skoler fra lokalområdet kan henvende sig

Hjemmeside/Facebook
Nordisk

Info

har

hjemmesideadressen

Titelbilledet på Nordisk Infos hjemmeside.
(foto: northern-lights-pixabay.com_gratis)
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Foredrag og artikler

og hente information om nordiske fonde.
På hjemmesiden findes nu aktuelle
informationer om nordiske fonde og
ansøgningsfrister.

Nordisk Info ønsker at øge kendskabet til
kontorets arbejde, Sydslesvig og det danske
mindretal - også uden for grænseregionen.
Dette sker bl.a. ved foredrag eller taler om
kontorets arbejde og nordiske emner, som
lederen holder i forskellige anledninger.
Som regel skrives der også kronikker og
artikler med nordiske temaer - overvejende
til Flensborg Avis, Grænsen og Norden Nu.
Skriveaktiviteten er blevet neddroslet pga.
af den øvrige arbejdsbelastning.

PR materiale
I 2017 fortsatte Nordisk Info sit samarbejde
med et eksternt firma, som hjælper med
forbedringen
og
vedligeholdelse
af
kontorets hjemmeside. Desuden har vi fået
hjælp til at udvikle det nye logo.

Regionalt netværksarbejde

Den 2.12. holdt lederen af Nordisk Info et
foredrag om Island på Akademie-zentrum
Sankelmark. Foredraget havde titlen ”Wald
statt Wüste – Streifzüge durch Islands
Wälder vom Mittelalter bis heute” (Skove i
stedet for ørken), som handlede om Islands
skovhistorie fra Vikingetiden til moderne
tid, årsag til og konsekvenser af
skovrydning samt nutidens tiltag til
skovrejsningen og skovens rolle i det
moderne, islandske samfund

Regionskontoret Region SønderjyllandSchleswig i Bov har en arbejdsgruppe og et
grænseoverskridende
netværksarbejde:
„Sprog og interkulturel forståelse“. Der er
tale om et samtaleforum, hvor en række
faggrupper
fra
undervisningsog
kulturområdet mødes fra begge sider af
grænsen og informerer hinanden om
forskellige projekter og arbejdsområder.
Som udgangspunkt for samtalerne, der
finder sted 4 – 6 gange om året, er der
oftest indkaldt en foredragsholder, hvis
indlæg danner basis for den efterfølgende
diskussion. Eva Ritter deltager i møderne.
Arbejdsgruppen er med til at vedligeholde
og videreudvikle samtalen og samarbejdet
hen over grænsen. Der er løbende foredrag
og diskussion om aktuelle regionale emner.

Der blev udgivet en kronik i Flensborg Avis
med
titlen
”Kender
dit
barn
til
Børnekonventionen?” den 21.11.2017.

Nordisk Info har udgivet en kronik om Børnenes rettigheder i Norden.
(foto: Yadid Levy.norden.org)
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3 Projekter og aktiviteter
Nordiske kulturarrangementer

kunstværker kreeret af børn. De indsendte
billeder blev desuden lagt ud på Nordisk
Infos hjemmeside.

Litteratur fra Færøerne

Nordiske Illustratorer

I slutningen af januar kom den danske
forfatter Lisbeth Nebelong på besøg i
Aabenraa og Slesvig (31.1. og 1.2). Hun
præsenterede sin bog Færø Blues Trilogien,
som er en historie om livslang passion
mellem danske Lisa og færøske Kári, men
også en fortælling om forholdet mellem
Danmark og Færøerne før og nu. Desuden
fortalte Lisbeth Nebelong med billeder og
ord om sin egen tid på Færøerne. De to
forfatteraftener
blev
arrangeret
i
samarbejde
med
hhv.
Aabenraa
Bibliotekerne og Slesvig Roklub.

Den 26.6.2017 åbnede en udstilling med
børnebogsillustrationer
af
nordiske
kunstnere. Udstillingen Into the Wind kom
til Nordisk Info via det nordiske netværk,
navnlig kontakten til Nordens Hus i
Reykjavik. Det blev et godt eksempel på
samarbejdet mellem Dansk Centralbibliotek
og Nordisk Info omkring nordiske emner.
Udstillingen viste den kontrastfyldte
nordiske natur, som giver sig udtryk i en
alsidig børne- og ungdomslitteratur.
Værkerne afspejlede både tradition, teknik
og kunstnerisk udtryk på et højt niveau. På
udstillingen blev der vist 56 billeder af 17
illustratorer fra Åland, Danmark, Færøerne,
Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige og
den samiske kulturkreds. De fleste af
bøgerne var publikationer fra 2010 til og
med
2016,
og
34
bøger
med
illustrationerne var også del af udstillingen.
Til åbningen spillede saxofonkvartetten
meerKLANG. Kuratoren Ulrike Nickel fra
kulturkind Berlin, hvor udstillingen kom fra,

Børnetegninger på barnekunstmuseum
I maj inviterede Nordisk Info børnene fra
Sydslesvig til at indsende tegninger til en
konkurrence, som avisen ”Die Zeit” havde
arrangeret. Emnet var: Hvordan vil du gerne
have, at verden ser ud i fremtiden?
Deadline var den 29.maj. Alle billeder fra
konkurrence
ville
blive
sendt
til
”Barnekunstmuseet” i Oslo, som har
eksisteret siden 1986 og kun viser

Udsnit fra plakaten til ”Into the Wind”
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fortalte om udstillingen og kunstnerne
bagved. Udstillingen blev gennemført i
samarbejde med Dansk Centralbibliotek og
Foreningen Norden i Sydslesvig og blev vist
frem til den 5.8.

med Sydslesvigs danske Kunstforening og
Dansk Central-bibliotek som del af
programmet for litteraturfestivalen Ord fra

Nord.
Finsk tango

Kunst og musik fra Norge

Det finske programpunkt byggede på
forrige års succes. Den 11. november kunne
Nordisk Info i samarbejde med FINtango og
Flensborgs Søfarts-museum invitere til en
dag med finsk tango. At formålet med finsk
tango er at opleve en afslappende tid, føle
sig godt tilpas og tilbringe tiden med rare
mennesker kunne den finske tangofest ikke
lægge skjul på. Festivalen bød på et bredt
program
af
dansekurser,
showdans,
koncerter, film og kulinariske specialiteter
fra Finland. Selvfølgelig manglede der heller
ikke en sauna. Den stod i baggården og
blev brugt af både festivalens gæster og
musikere.

Efter sommerferien startede programmet
med en udstilling, som viste værker af de to
norske kunstnere Alfred Vaagsvold og Joon
Vaagsvold fra Lista. Ved åbningen spillede
den norske solo-guitarist Ole Martin HuserOlsen klassiske værker. Udstillingen blev
vist fra den 8.9.-7.10.2017.
Joon Vaagsvold, født 1982, udstillede
malerier i konkretistisk stil. Hans kunst
undgår enhver tilknytning til naturformer,
men bygger på enkle, geometriske former.
Alfred Vaagsvold, født 1946, præsenterede
skulpturer i sten og træ. Træskulpturerne
blev lavet med en håndværksmæssig
baggrund i bådbyggertraditionen. I 2000 fik
Alfred
Vaagsvold
Vest-Agderfylkeskulturpris for sit arbejde som kunstformidler
og billedkunstner.

Biffen
Nordisk Info har også i 2017 været med i
arbejdsgruppen bag den flensborgske
filmklub ”Biffen”. I 2017 var 4 danske og 4
nordiske film på programmet, som blev vist
på Flensborghus, ligesom en udenlandsk
filmperle. Der er stor interesse for disse
filmaftener. Der er størst tilslutning til de
kendte danske film, men også til mindre
kendte
nordiske
eller
f.eks.

Alfreds Vaagsvold træskulptur Bevegelse
(Bevægelse) (foto) blev udlånt til Nordisk
Info og står nu foran kontorets lokaler og
må bruges i forbindelse med foredrag og
andre arrangementer.
Udstillingen blev gennemført i samarbejde

Tangokvartetten ”Tangon Taikaa” med Timo
Valtonen (foto: www.tangon taikaa.de)

Skulpturer af Alfred Vaagsvold (foto: Hans Jessen)
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engelsksprogede film er der fin opbakning.
Filmene vises altid på originalsprogene og
underteksterne er på dansk. Dertil kommer,
at arbejdsgruppen har gode erfaringer med
at give en kort introduktion forud for
filmvisningen
ligesom
osteog
vinbuffeten er populær.





I alt har der været et publikumstal på 636,
altså ca. 70 i gennemsnit. Følgende film har
været vist:



Sverige 2016, Instruktør: Pernilla
August (publikum: 54)
Oktober: Der kommer en dag, DK
2016, Instruktør: Jesper W. Nielsen
(publikum: 57)
November: Dræberne fra Nibe, DK
2016,
Instruktør:
Ole
Bornedal
(publikum: 106)
December: Kongens valg, Norge 2016,
Instruktør: Erik Poppe (publikum: 75)

Film fra Island
Forår:









Nordisk Info stod for en introduktion til den
islandske film Blandt mænd og får, som på
en tragisk humoristisk vis gav indblik i den
islandske sjæl. Filmen blev introduceret af
lederen Eva Ritter, der fra sin egen tid på
Island kunne tilføje anekdoter fra landet.

Januar: Flaskepost fra P, DK 2016,
Instruktør:
Hans
Petter
Moland
(publikum: 85)
Februar: En mand der hedder Ove,
Sverige 2015, Instruktør: Hannes Holm
(publikum: 114)
Marts: Krigen, DK 2015, Instruktør:
Tobias Lindholm (publikum 45)
April: Blandt mænd og får, Island 2015,
Instruktør:
Grímur
Hákonarson
(publikum: 55)
Maj: Mustang, Tyrkiet 2015, Instruktør:
Deniz Gamze Ergüven (publikum: 45)

Efterår:
 September:

Den

alvorsfulde

Nordiske sprogprojekter
En bedre forståelse af hinandens sprog er et
vigtigt emne inden for det nordiske
samarbejde, hvorved fokus ligger på dansk,
svensk
og
norsk.
Forståelsen
af
nabosprogene er blevet dårligere, ikke
mindst blandt den yngre generation.
Nordisk Info har derfor valgt at sætte fokus
på dette emne og arbejde med både
nordiske sprog og unge.

leg,

Sprogquiz på A.P. Møller Skolen. (foto: Ruth Faber)
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Nordiske sprog på læsefestivalen

Nordiske Naboer i skolen

På læsefestivalen i Sydslesvig i marts 2017
deltog Nordisk Info med sprog-workshops
for 9. og 10. klasser, som sprogpiloten
Thomas
Hartelius
fra
Aabenraa
gennemførte på Gustav Johannsen-Skole i
Flensborg. Formålet var ikke at ’lære’ et
andet nordisk sprog, men at give de
sydslesvigske elever en fornemmelse af, at
de med deres baggrund i både dansk og
tysk nemt kan forstå andre nordiske sprog.
Workshoppene varede en skoledag, og
lærernes og elevernes reaktioner var meget
positive. Man kunne høre kommentarer
som ”Nu vil jeg gerne lære svensk!”.

Nordisk Info gennemfører i 2017/18 et
skoleprojekt med 4.-6. klasses elever fra
danske og tyske mindretalsskoler i
grænseregionen. Projektet byder på et
kunstnerisk, kreativt undervisnings-forløb,
hvor eleverne er sammen på tværs af
sproglige og kulturelle grænser. De bliver
sat i en nordisk kontekst, hører nordiske
sprog og får mere viden om de nordiske
nabolande.
De 5 første workshops blev gennemført i
september og oktober 2017 på hhv. Bov
bibliotek og Flensborg bibliotek. I et
undervisningsforløb mødtes mindretalsklasser fra hhv. det tyske og det danske
mindretal for at se forestillingen Norden
Rundt
med
teaterpædagog
Helena
Berglund og sanger Anna Kruse. Bagefter
deltog eleverne i en workshop, hvor der
blev arbejdet med bevægelse og enkle
iscenesættelser på tværs af klasserne,
baseret på ord, fraser og begreber fra
forskellige nordiske sprog. I arbejdet blev
der kigget på, hvad der er af ligheder og
forskelle i de nordiske lande. Eleverne
kunne selv give deres bud på, hvordan de
ser på de nordiske naboer - set fra deres

Sprogquiz for børn og voksne
Ved det afsluttende arrangement af
læsefestivalen på A.P. Møller Skolen
inviterede Nordisk Info en sprogquiz om
nordiske sprog. Her skulle der gættes, på
hvilket sprog forskellige dialoger eller
tekstdele var skrevet. Mulighederne var
mange, fra bokmål til samisk, og quizzen
var velbesøgt. Der blev udvalgt en vinder
blandt de børn og de voksne, som havde
deltaget i quizzen.

Helena Berglund og Anna Kruse spiller
forestillingen ”Norden Rundt”. (foto: Eva Ritter)
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kulturelle baggrund. Projektet er et Interreg
projekt
i
samarbejde
med
Dansk
Skoleforening, Deutscher Schul- und
Sprachverein, Aabenraa Bibliotekerne og
Dansk Centralbibliotek.

blev også støttet af Kulturkontakt Nord.
NORDSPOR handler om identitet, sprog og
ungdomskultur i Nordens (sproglige og
kulturelle) grænseområder. Projektet skal
synliggøre de unges sproglige og kulturelle
mangfoldighed og formidle det nordiske
fælleskab. I oktober var projektets første
workshop
på
produktionshøjskolen
Meritten i Rødekro. Resultaterne – tekster,
skulpturer, collager, film, musik og
fotografier - blev vist på Aabenraa Bibliotek
fra den 13.-23.11.

NORDSPOR et nordisk kulturprojekt
I
forbindelse
med
det
nordiske
kulturprojekt NORDSPOR, støttet af Nordisk
Ministerråd, har Nordisk Info med sine
projektpartnere fra København i løbet af
foråret gennemført researchrejser til Alta
(Norge) og Haparanda (Sverige). Rejserne

Billeder
fra
NORDSPOR-workshop
produktionshøjskolen Meritten i Rødekro.
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på

4 Styring og organisation
fondstilskud. Der blev i alt skrevet over 40
projektansøgninger i 2017.

NISS
Nordisk Info har adresse på Flensborg
Bibliotek, Norderstr. 59. Kontoret ligger på
bibliotekets 1. sal.

Bestyrelse
I 2017 bestod bestyrelsen af følgende
medlemmer:

Nordisk Info Sønderjylland/Sydslesvig står
som arrangør af nordiske begivenheder og
projekter på lokalt og regionalt niveau.
Nordisk Infos geografiske virksomhedsområde
er
Regionen
SønderjyllandSchleswig. Nordisk Info er aktiv i Sydslesvig
og arbejder for og med det danske
mindretal i en nordisk sammenhæng.






Arbejdsområder
Nordisk Info har følgende arbejdsområder:










Information om det officielle og frivillige
nordiske samarbejde
Rådgivning om nordiske fonde og
støttemuligheder
Fundraising til egne projekter
Konferencer om nordiske, politiske
temaer
Foredrag om nordiske emner
Nordiske kulturarrangementer
Projektledelse af nordiske projekter






Administration
Daglig leder af kontoret er Eva Ritter. Ruth
Valeur Faber er projektsekretær for
kontoret og Jette Madsen varetaget
bogholderiet. I 2017 havde kontoret ansat
Anna
Cathalina
Rinne
som
studentermedhjælper på timebasis.

Økonomi
Nordisk Infos drift finansieres med et
tilskud fra Nordisk Ministerråd, som
kanaliseres
via
Foreningen
Nordens
Forbund. Der ydes endvidere et årligt
tilskud
fra
Sydslesvigudvalget,
de
sønderjyske kommuner og Flensborg by.
Samtlige projekter skal finansieres via
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Svend Kohrt, formand for bestyrelsen
og Foreningen Norden i Sydslesvig
Thomas Andresen, næstformand.
Borgmester i Aabenraa Kommune,
medlem af kommunalbestyrelsen i
Aabenraa siden 2010
Anke Spoorendonk, minister for
Justiz, Kultur og Europa i SchleswigHolstein
Sarah Keppler, leder af Aktivitetshuset i Norderstraße i Flensborg
Jens Møller, bl.a. bestyrelsesformand
for
Museum
Sønderjylland,
Historiecenter Dybbøl Banke og den
selvejende institution Dybbøl Mølle
Thomas Frahm, Kulturbüro der Stadt
Flensburg
Povl Kylling Pedersen er bl.a.
byrådsmedlem i Aabenraa Kommune

5 Partnere og Fonde i 2017
Samarbejdspartnere



Nordisk Info har en lang række
samarbejdspartnere. I 2017 har Nordisk Info
gennemført projekter sammen med:



















Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig
Dansk Skoleforening for Sydslesvig,
De Fælles Nordiske Ambassader i
Berlin
Deutscher Schul- und Sprachverein
FINtango fra Hamburg/Berlin
Flensburger Schifffahrtsmuseum
Foreningen Norden i Sydslesvig
Foreningen Norden i Aabenraa
Kulturkind Berlin
Regionskontoret
Sønderjylland/Schleswig i Bov
Skoler syd og nord for grænsen
Slesvig Rolklub e.V.
Sydslesvigs danske Kunstforening
Aabenraa Bibliotekerne










Konsul Georg Jorck og Hustru
Emma Jorck’s Fond
Kulturfonden for Danmark og
Finland
Kulturkontakt Nord
Ministerium für Justiz, Kultur und
Europa des Landes SchleswigHolstein
Nordisk Ministerråd
NoSpa Kulturstiftung SchleswigHolstein
NoSpa Sparkassenstiftung von 1869
Flensburg
Oberst H. Parkovs mindefond
(projekt i 2018)
Slesvigsk Samfunds Fond
SSF Kulturafdeling
Sydslesvigs danske Kunstforening
Aabenraa Bibliotekerne

Nordisk Info har ikke egne projektpenge og
skal derfor søge om ekstern finansiel støtte
for samtlige projekter. I 2017 har Nordisk
Info søgt over 40 fonde.

Finansiel støtte
Programmet for 2017 blev muliggjort ved
hjælp af projektstøtte fra:














Christmas Møllers Mindefond
Dansk Centralbibliotek
Den Hielmstierne-Rosencroneske
Stiftelse
Den Kgl. Norske Ambassade Berlin
De Piper Backhauske Legater
(Grænseforeningen)
Fabrikant Mads Clausen Fond
Femte Maj -Fonden
Flensborg Bys Kulturbureau
Flensburger Schifffahrtsmuseum
Foreningen Norden i Sydslesvig
Foreningen Norden Aabenraa
Interreg Tyskland-Danmark
(KursKultur)
Johanne Ejnar Flach-Bundegaards
Fond

Eva Ritter/ februar 2018
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