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Kulturmøde Mors og Ny Nordisk 
Ny Nordisk deltog i august i Kulturmøde Mors. Her deltog projektet i en 

fælles biblioteksstand, som havde fokus på unge, unges stemmer, og 

demokratiske platforme for unge. Det betød en sjov og levende 

bibliotekformidling i Kulturmødets ungeområde. Her var der blandt andet 

et anderledes udlån, hvor de unge kunne låne en kop, en tandbørste og fra 

Ny Nordisk kunne der lånes gode budskaber og bøger. Som 

arrangementer deltog projektet med vores oplæg om serien Skam og med 

en Black out poetry workshop.  

 
NY NORDISK 

PÅ KULTURMØDE 

MORS 

WORKSHOP 

OM AT ÆNDRE 

VERDEN 

EN VERDEN AF SKAM 

PÅ BESØG I SKOLERNE 

Kultumødet havde 

“At lukke op” som 

tema, og det passede 

jo perfekt til projekt 

Ny Nordisk og vores 

mission om at sætte 

fokus på de unges 

stemmer og lukke op 

for nordisk 

fællesskab. 

NYHEDSBREV 



SEP 2017  PROJ EKT  NY NORDISK 

  2  

En verden af skam – i skolen 
Projektet har sendt invitationer ud til skolerne i Brønderslev og 

Frederikshavn kommune om at komme ud og formidle vores 

arrangement om Skam. Her fortæller vi om seriernes temaer, om 

den måde serien arbejder tværmedielt på, og skaber disskusion 

med eleverne om seriens ungefokus. Både Frederikshavn og 

Brønderslev skolerne har taget godt imod tilbuddet. Alle besøgene 

slutter af med en Skam konkurrence, hvor den heldige vinder får 

en kop med et billede fra serien og flødeboller (som kan beholdes 

selv eller deles med klassen). 

Skriv med glæde 
En af projektets samarbejdspartnere er Charlotte Wegener, lektor 

fra Aalborg universitet. Charlotte har udgivet bogen “Skriv  med 

glæde” og er ekspert i området creative writing. I projektet har vi 

sammen med skolelærer og repræsentanter af medarbejder for 

Center For undervisningsmidler haft temadag om metoden bag at 

skrive kreativt. 

Desuden har Charlotte givet et længere interview til 

projektgruppen, som skal bruges til at udvikle det didaktiske 

grundlag for undervisningsmaterialet, projektet skal ende med at 

lave.  

Workshops  
Projektet er nu i fuld gang med at udvikle de workshops, de unge 

skal deltage i. Der er sendt materialer ud til skoler, 

ungdomsskoler, skrivehold og alle vi kender, der kunne være 

interesseret. Der vil d. 7.-8. okt. være paralelle skrivehold i 

Brønderslev og Frederikshavn. De unge får den unikke mulighed 

for at sove på biblioteket. Der deltager desuden medarbejdere fra 

vores samarbejdspartnere i Ski. Vi har fået støtte fra BMMK til 

vores undervisere. 

Weekenden afsluttes fælles i Brønderslev, hvor alle eleverne skal 

læse deres tekster op og afslutte med at spise sammen. Vi vil 

gerne invitere interesserede velkommen.I jan og feb 2018 afvikles 

workshopperne i Norge og Sverige. 

Blog 
Vores studiemedarbejder Josephine Valentin er nu begyndt at 

fylde vores blog med spændende små opslag, der kan bruges på 

bibliotekernes hjemmesider eller facebooksider. Se dem her: 

www.facebook.com/nynordisk eller http://projektbank.dk/ny-

nordisk Første om Maren Uthaugs nyeste bog. 

Baggrundsviden 
Som en del af projektet 

har vi i sommers afholdt 

workshops med unge, der 

har kvalificeret projektet, 

så det er de ting, de synes 

er vigtige, som vi har 

fokus på.  Vi havde fokus 

på temaerne: Identitet, 

Ungdom og Norden. Her 

blev vi klogere på, 

hvordan unge opfatter 

verden og de fællesskaber 

de er en del af. Vi bruger 

denne viden til at designe 

vores workshops i 

Brønderslev og 

Frederikshavn. 

. 

http://www.facebook.com/nynordisk
http://projektbank.dk/ny-nordisk
http://projektbank.dk/ny-nordisk
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