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Praktiske oplysninger

Deltagerafgift: kr. 250
Overnatning I værelser på Tors-
havns Tekniske Skole. Hvis man kun
overnatter under selve folkerigs-
dagen, fra 24. juli til  28. juli i
dobbeltværelse: 485 kr./person/døgn
(incl. morgenmad)
Hvis man også deltager i Olaifesten,
dvs. overnatter fra  24. juli til 31. juli
er prisen for overnatning i dobbelt-
værelse: 430 kr./person/døgn
Heldagstur til Mykines: kr. 450
Transport Danmark-Færøerne:
Der er mulighed for at sejle fra
Hirtshals til Torshavn med afgang den
23. juli og retur den 31. juli. Prisen for
en returbillet med båd er ca. 2.500 kr.
i en 4-personers kahyt og 3.33 i en 2
personers.
Med fly er prisen for en returbillet ca
2.900 kr.

Tilmelding - inden 20. maj
Rejse fra Danmark:

Jesper Morville,
jespermorville@mail.dk

Rejse fra Norge:
Marianne Westby,
mariannewestby@gmail.com

Rejse fra Sverige:
Gunilla Winberg,
gunri@telia.com

Færøerne:
Jógvan H. Gardar,
faroyene2011@flesjar.no

Husk at skrive om du/i ønsker over-
natning på Den tekniske Skole.

Nordisk Folkemøde/Folkriksdag 2011 på Færøerne

Fest og folkerigsdag på Færøerne
Af Jesper Morville

Nordisk Folkerigsdag 2011
står i selvstændighedens og
Nordatlantens tegn

I dagene 25. til 31. juli byder
Torshavn årets nordiske folkerigs-
dag velkommen. Det traditionsrige
idéforum har i 21 år samlet græs-
rødder fra hele Norden til drøftel-
ser og erfaringsudveksling om
miljø, freds- og solidaritetsarbejde
og, ikke mindst, demokrati og
selvstændighed i forhold til EU –
og, for Færøerne, Grønland og
Ålands vedkommende, også i
forhold til Danmark og Finland.

Ud over spændende og aktuelle
politiske diskussioner vil man på
folkerigsdagen kunne deltage i den
berømte færøske Olaifest (i
dagene 28. til 30. juli) med sang og
dans i de lyse sommeraftener.

Hovedoverskriften for årets træf
er “Selvstændighed for en
nordisk ø-nation – hvad er der
gjort og hvad kan der gøres?”
.
Man vil blandt andet høre om det
færøske ønske om medlemskab af

frihandelsorganisationen EFTA. Andre
emner er:

-  Hvilke ressourcer skal der til, for at
en ø-nation på 50.000 indbyggere
kan overleve?

-   Hvad betyder klimaforandringerne
for det nordatlantiske område, for
dets ressourcer og dets strategiske
betydning?

-   Og hvorfor er dette område
pludselig blevet så interessant for
EU?

Disse temaer belyses af bl.a. Hógni
Hoydal, der også repræsenterer
Færøerne i Folketinget.

Fra Danmark deltager bl.a.
Folkebevægelsens tidligere EU-
parlamentariker, Birgit Bjørnvig og
Line Barfod MF og medlem af
Nordisk Råd for (Dk)

Folkerigsdagen er arrangeret af
foreningerne Frit Norden.

Det endelige program vil snart
kunne ses på
www.fritnorden.dk

    Tilmelding senest 20. maj

Selvstændighed
for en nordisk ø-nation
– hvad er der gjort, og hvad kan der gøres?
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Tegning: Sven Havsteen-Mikkelsen

Onsdag den 27. juli:
Heldagsudflugt til Mykines.

Efter hjemkomst: socialt samvær og
kultur

Den 28. og 29. juli kan man
opleve den traditionsrige Olaifest,
hvor færingernes Lagting åbnes
med en procession, og man
markerer årsdagen for Olav den
Helliges død i slaget ved Stiklestad i
1030. Dagene markeres bl.a. med
kaproning i færøbåde, sang og
musik og en Olaiudstilling i Nordens
Hus. Man kan fortsat overnatte på
Den tekniske Skole i Torshavn.

Lørdag den 30. juni:
til fri afbenyttelse

Ret til ændringer i programmet
forbeholdes

Program for Nordisk
Folkerigsdag 2011
på Færøerne

Hovedtema:

Selvstændighed for en
nordisk ø-nation
– hvad er der gjort, og hvad
kan der gøres?

Mandag den 25. juli:
Formiddag
Velkomst og rundvisning i Torshavn
og Kirkjubøur (hvor den norske
kong Sverre, der “talte Roma midt
imod” blev født og voksede op),
evt. ved Gunnar Hoydal

Eftermiddag:
Introduktion til værtslandet ved
færøsk politiker

Demokrati: politisk
selvstændighed
– Færøernes situation
Oplæg: Medl. af Lagtinget og
Folketinget Hógni Hoydal
(Færøerne)

Ressourcer og kampen om
ressourcerne
Oplæg ved bl.a. Peter Ørebech,
Universitetet i Tromsø (Norge) og
en færøsk politiker

Aften: kulturelt indslag, evt. med
Einar Már Gudmundsson (Island)

Tirsdag den 26.juli:
Morgen og formiddag:

Øst- og Vestnorden –
fællesskab og forskelle
Paneldebat med bl.a. tidligere
direktør for Nordens Hus på Island
Maj Britt Imnander

Småstatsforskning og
samarbejde mellem Åland
og Færøerne
Oplæg ved repræsentant fra Ålandsk
forskningsprojekt

Eftermiddag og aften:
Norden og EU
– EU’s interesser og  strategi;
de folkelige bevægelsers
interesser og modstrategi
Paneldebat med bl.a.
John Dale, Senterpartiet (Norge) og
Line Barfod, MF og medl. af Nordisk
Råd (Danmark)

Lokaldemokrati og EU
– oplæg ved tidligere medlem af EU-
parlamentet og kommunalbestyrel-
sesmedlem Birgit Bjørnvig, -Samsø
(Danmark)

Tegning: Sven Havsteen-Mikkelsen


