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VI DANNER FREMTIDEN I FÆLLESSKAB
FREMVIRKE er et kulturelt, åndeligt og fysisk fællesskab, som ruster mennesker til at
begå sig i fremtiden.
FORDI: Verden forandrer sig i ekstrem grad, og det går hurtigere og hurtigere. Tekno
logien skaber nye livsvilkår, udfordringer, paradokser og etiske dilemmaer. De politiske
og demokratiske systemer er under pres, og den traditionelle demokratiopfattelse
mister magt. Økosystemer og klima er truede og kan i den nære fremtid medføre yder
ligere udfordringer for menneskeheden.
Og midt i det hele står mennesket, plaget af hastighed, kompleksitet og en accelere
rende følelse af manglende mening. Ofte også i en følelse af ensomhed, midt i et høj
hastighedssamfund, hvor refleksion, fordybelse og forholden sig til virkeligheden, bliver
sværere og sværere.
VISIONEN: Fremvirke arbejder for et samfund, der giver mening. Et samfund bygget på
fornuft, ånd og fællesskab, hvor mennesket kontrollerer teknologien og markedet, og
hvor vi på individniveau mestrer demokratiet.
MISSIONEN: Fremvirke giver mennesker nye perspektiver og styrker evnen til at møde
det ukendte. Derved ønsker vi at få individet og kollektivet til at blomstre og gøre os alle
mere kritiske, modstandsdygtige og handlingsparate i forhold til udviklingen.
Se vores program på
www.fremvirke.dk
Du kan melde dig ind via PayPal her:

det koster 300,- kr. for et år.

I KAN FÅ MIN TWITTER-KONTO
Melodi: Du må få min sofacykel...
Tekst: Lene Andersen
I kan få min Twitter-konto, når jeg dør
I kan få min Twitter-konto, når jeg dør
Så kan venner og familie
Gå og skriv’ min sidste vilje
I kan få min Twitter-konto, når jeg dør
I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør
I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør
Der står alt, jeg har præsteret
Det’ som at bli’ balsameret
I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør
I kan få min Facebook-konto, når jeg dør
I kan få min Facebook-konto, når jeg dør
De har scannet mine vaner
Og kan vider’før’ min’ planer
I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør
I kan få min Facebook-konto, når jeg dør I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør
det jeg klikked’ på forleden
I kan få min Tinder-konto, når jeg dør
gi’r mig liv i evigheden
I kan få min Tinder-konto, når jeg dør
I kan google hvad jeg googled’, når jeg dør
Alle dem, jeg sa’ jeg scored’
De var AI hele koret
I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør
I kan få min Tinder-konto, når jeg dør
I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør
staten ejer vor’s journaler
I kan læse mine Gmails, når jeg dør
indtil industri’n betaler
I kan læse mine Gmails, når jeg dør
I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør
Ved at snage lidt og taste
kan de spredes som min aske
I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør
I kan læse mine Gmails, når jeg dør
I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør
Skønt jeg selv er under mulde
Kan jeg repliker’s til fulde
I kan lægge mig i Skyen, når jeg dør
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NÅR JEG SER EN CARPORT
Melodi: Når jeg ser et rødt flag smælde (John Madsen)
Tekst: Lene Andersen
Når jeg ser en carport knejse
På en vårfrisk villavej
Og et rækværk der trænger til bejdse
Ja, så vågner en manddom i mig
Det er tid til at hamre og luge
Gør-det-selv-kaldet gjalder og gryr
Det’ så dansk som en selvgjort udestue
Og sort arbejde uden gebyr

Hvor er solidariteten?
Jeg har kigget over alt;
Er der nogen af jer der har set den?
For nu mangler jeg æg til mit salt!
Det var tider, da Anker holdt tale
Selv Poul Nyrup han gjorde det vel
Og Arbejdernes Internationale
Må kineserne rode med selv!

Hvor er alle mine penge?
De er røvet bort at skat!
Jeg har arbejdet for dem så længe
Og nu bruges de bare på pjat!
Det’ marxismens modbydlige epos
Der har gjort mig statist i mit liv
Så nu tilbe’r jeg alle dem hos CEPOS
De’ så kloge som nogen ka’ bliv’!

Jeg har set min livsstil vandre
Fra Rød Look og Halgreen Sko
Til at elske de etniske andre
Og er blevet global økolog
Det er ikke mit job der’ i fare
Så herhjemme kan jeg spille helt
Det er ikke just småting jeg kan klare
På en latte og boller af spelt
Ih, hvor Danmark dog er dejligt
Det er fyldt med flæskesteg
Ja, det var faktisk fuldstændig fejlfrit
Til muslimerne blandede sig
De vil indfør politisk Muhammed
Men den blanding er værre end pest
Religiøs politik er Danmark fremmed
Ja, det siger vors tidehvervspræst
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INTERNATIONALEN
Melodi: Internationalen (Pierre de Geyter)
Tekst: Lene Andersen
Rejs jer, fornøjede på jorden,
og mærk, hvor dejligt du er mæt!
Tro ikke verden er forloren,
Karl Marx han havde nemlig ret:
Først når proletariatet ejer
produktionsmidlerne i flok,
og vi er ejendomslakajer,
så har vi (næsten) fået nok.
Vågn nu op af jer dvale,
vores fremtid tegner lyst!
For internationale
er vi fra kyst til kyst.
Hver gang du skal betale
på din ratepension,
så bliver straks globale
hver optjent million
Om du er DJØF eller magister,
HK’er eller ufaglært,
3F, betjent eller minister,
står dine penge dig jo nært.
Derfor ejer du atomkraftværker,
våbenproduktion og slam.
Og skønt det ikk’ er no’et du mærker,
så er du slaveejer, skam!
Fattigrøve i verden,
Jordens sultne slavehær,
må finde sig i smerten;
det’ sådan livet er!
Vågn nu op af jer dvale,
vores fremtid tegner lyst!
For internationale
er vi fra kyst til kyst!

Opsparere i stad, på landet,
en gang skal verden blive vor.
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord.
Mange gribbe på vort blod sig mætter;
lad os jage dem på flugt.
Vor kamp en herlig tid forjætter,
hvor solen altid stråler smukt.
For når vi har betalt, er
der på kontoen en sum,
og internationalt er
vort rejseotium!
Vågn nu op af jer dvale,
vores fremtid tegner lyst!
For internationale
er vi fra kyst til kyst!
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EN PROFIL PÅ DATING-APPEN
Melodi: I en seng på hospitalet
Tekst: Lene Andersen
En profil på dating-appen
Hvor de har de gode skår
Fik så småt bragt liv i tappen
Hos en mand på fyrre år
Fik så småt bragt liv i tappen
Hos en mand på fyrre år
Hun var gudeskøn og smækker
Havde langt og gyldent hår
:/: Åh, han syns hun var så lækker
Og så gik det, som det går :/:
Da igen han lyned buksen
Og var kommet til sig selv
:/: Sa’ han ”Nu jeg skriver fluks en
Hilsen til Miss Sexy Belle!” :/:
Der gik ikke mange dage
Før end appen sagde Pling!
:/: Sexy Belle hun skrev tilbage
At hun savned frække ting :/:
”Tænk at no’en ka vær så heldig!”
Jubled manden mens han fik
:/: Taget fotos lidt tilfældigt
Af sin rejste mekanik :/:
Sådan gik der mange nætter
Mellem mand og Sexy Belle
:/: Og en aften så de sætter
Mødedato på hotel :/:
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Dog det varer ikke længe
Åh, så synd for Sexy Belle,
:/: Hun har ikke nogen penge
Og syns hun må sig’ farvel :/:
Ak, hvor kunne manden vide
At den smukke Sexy Belle
:/: Var en algoritmeside
Ægte artificiel :/:
Så han overfører penge
Så de virklig mødes kan
:/: Peng’ne lander inden længe
Hos to knægte i Taiwan :/:
Sådan lever Belle i skyen
Forårsager mangt en kval
:/: Manden sku ha gået i byen
Men selv han er digital :/:
Rygtet si’r det er Ray Kurzweil
Der har fået evigt liv
:/: Men en singulær programfejl
Gi’r ham kun ét tidsfordriv :/:
Hvis moralen ikke gerne
Vokser i dit sind, så husk:
:/: Man kan opgrader’ din hjerne
Med en chip fra Elon Musk :/:

HVOR SKOVEN DOG ER FRISK OG STOR
Melodi: Hvor skoven dog er frisk og stor (C.A. Polenz)
Tekst: Lene Andersen
Hvor skoven dog er frisk og stor
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Skønt det’ december og højt mod nord
Kukkuk, kukkuk, faldera!
På hver en kvist er der blade sat
For det er lunt både dag og nat
Kukkuk, kukkuk, trala!
Kukkuk, kukkuk, faldera!

Vi ved jo godt hvordan det går
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Når thailandsrejsen hvert efterår
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Og shoppingture med Easy Jet
Paris-New York er en men’skeret
Kukkuk, kukkuk, trala!
Kukkuk, kukkuk, faldera!

De fugle små de pipper højt
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Det’ parringsleg fuld af fuglefløjt
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Skønt de sku’ være langt bort herfra
De klækker æg her i januar
Kukkuk, kukkuk, trala!
Kukkuk, kukkuk, faldera!

Skovtrolden sidder på sin knold
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Og ser sit økosystem gå kold
Kukkuk, kukkuk, faldera!
I elverhøjen bli’r de slidt op
Når vi er ryggesløs’ uden stop
Kukkuk, kukkuk, trala!
Kukkuk, kukkuk, faldera!

Hvad er det hvide jeg kan se?
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Det ligner nyfalden puddersne!
Kukkuk, kukkuk, faldera!
Nej det’ anemoner en nytårsnat
Og elverpiger i ettagfat
Kukkuk, kukkuk, trala!
Kukkuk, kukkuk, faldera!
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ROSELIL OG HENDES MODER
Melodi: Roselil og hendes moder
Tekst: Lene Andersen
Roselil og hendes moder de sad over bord
Roselil og hendes moder de sad over bord
Forgabt i der’s smartpones og sa’ ikk’ et ord
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Forgabt i der’s smartphones og sa’ ikk’ et ord
:/: De var ude at shoppe og tog sig et hvil :/:
Og tjekked’ no’et vigtigt på deres mobil
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Og tjekked’ no’et vigtigt på deres mobil
:/: Roselil var på Tinder forklædt som en mand :/:
Hen var nybegynder i queerernes land
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Hen var nybegynder i queerernes land
:/: Og fru Moder var træt af sit velkendte jeg :/:
Og udforsked’ Tinder med ny kontrafej
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Og udforsked’ Tinder med ny kontrafej
:/: Roselil skrev hen savned’ en trekant med pi’r :/:
Og mor søgte efter en duo til lir
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Og mor søgte efter en duo til lir
:/: Hr. Peder var på Tinder i smart dametøj :/:
Og skrev at han savned’ no’et kinky ”halløj”
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Og skrev at han savned’ no’et kinky ”halløj”
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:/: ”Er I færdige her?” lød det pludselig klart :/:
Cafébord’t sku ryddes, de gik i en fart
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Cafébord’t sku ryddes, de gik i en fart
:/: Roselil og hendes moder, de shopped’ som trøst :/:
Mens tankerne var på ”halløj” fuld af lyst
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Mens tankerne var på ”halløj” fuld af lyst
:/: Åh, hvor godt moder ikke ved, at jeg er queer :/:
Tænkt’ Roselil og købte sko til en ti’er
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Tænkt’ Roselil og købte sko til en ti’er
:/: Og fru Moder hun købte en hat varm og rar :/:
Og tænkte ”Hvad skylder jeg Roselils far?!”
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Og tænkte ”Hvad skylder jeg Roselils far?!”
:/: På kontoret sad Peder og drømte sig fri :/:
Hans kone var røvsyg og shopped’ for ti
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Hans kone var røvsyg og shopped’ for ti
:/: Roselil, hendes moder og Peder kom hjem :/:
Tog hjemmesko, aftensmad og smartphones frem
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Tog hjemmesko, aftensmad og smartphones frem
:/: Alle tre er på Tinder og scorer med ét :/:
Den trekant de hver især tror bli’r så fedt
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Den trekant de hver især tror bli’r så fedt
:/: Roselil og forældrene lærte lidt hårdt :/:
Tal mer’ med hinanden, læg smartphonen bort
Ja ja ja, så så så så - Ja ja ja, så så så så
Tal mer’ med hinanden, læg smartphonen bort
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HVIS DU SYNES ALT ER BEDRE
Melodi: Er du sur og trist, så klap i hænderne
Tekst: Lene Andersen
Hvis du synes alt er bedre, når det’ dansk
Og du ikke gider det, der’ udenlandsk
Er du helt på rette spor
Og du’ klog’re end du tror
Lad os tjekke hvad der er din danskheds-score:
”Danmark er en brugsforening” sagde hvem?
De points du får for rigtigt svar er 5
Hvis du også dukker op
Når din COOP-andelsshop
Holder møde, gi’r det 80 points med hjem
Hvis du’ aktiv i foreningsdanmark tit
Får du 65 points helt kvit og frit
Du får 120 mer’
Hvis du også er kasse’r
Og som formand får du 75 fler’
Hvis du går på aftenskole får du 60
Og hvis du som ung kom virkli’ i dit Es
På et højskoleophold
Sku vi hils’ fra Chresten Kold
Og si’: værsgo her er 100 pr. ekspres!
Hvis du’ arbejdsgiver eller lønmodta’r
Er der 110 points, der ligger klar
Hvis du indretter dig selv
På det fælles ve og vel
I den danske treparts-dele-magt-model
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Hvis du elsker frie sind og frie ord
Og skal frihed vær’ for Loke som for Thor
Har du scoret 42
100 får du hvis du tør
Hør’ dit eget standpunkt gennem andres ør’
Hvis du spiser røde pølser, gi’r det 9
Hvis du ryger mens du cykler, gi’r det 10
11 får du hvis du kan
Se dig selv i Anders And
12 hvis du kan syng’ ”Der er et yndigt land”
13 får du hvis du har på mor’n-meny’n
En tallerken fuld af ukogt havregryn
14 gives til enhver
Det tit spiser flæskesvær
15 for en daglig rugbrødsmad med Stryhn
Hvis du scored 800 eller fler
Kan du ikke regne, så kom ikke her!
Fler’ end 400 er
Imponer’ne for enhver
Og 600, dét er virkli’ danskhedsblær!
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DEN GAMLE OLE FRA PARADISET
Melodi: Den lille Ole med paraplyen (Ole Jacobsen)
Tekst: Lene Andersen
Den gamle Ole fra paradiset
Hvor hvide mænd generelt bli’r pleaset
Han konfronteres nu snart hver dag
Med et ufatteligt ubehag

Og nu vi er ved de der semitter:
Er jøder ikke en flok banditter?
Ja, Ole ser nok, hvem der står bag
Hver skummel storbank og hvidvasksag

Dengang da kvinderne ikk’ var lige
Var Ole glad for, han ikk’ var pige
Men så blev rødstrømper populær’
Og kvinder blev bare til besvær

Hvis han så bare ku’ protestere
Men ingenting må man sige mere
De gode ord ”neger”, ”smovs” og ”svans”
Har Sverige slagtet selv hertillands

Først ville kvinderne selv bestemme
Om de sku gå hele dag’n derhjemme
Men da man først havde hørt der’s bøn
Så vill’ de osse ha’ ligeløn

De ny’ste angreb på Oles vaner
Er #MeToo-bølgen og så veganer’:
Udtryk’ligt samtykke inden sex
Og havremælk gør ham helt perpleks

Så kom der dem, der var mørk’ i huden
Dem kunne Ole godt vær’ foruden
Men det går an, synes han, især
Hvis de kør’ taxa og plukker bær

Den største trussel mod Oles verden
Er dog klimatisk, og selve smerten
Er ikk’ at kloden bli’r ødelagt
Men verdensbill’der, der skifter vagt

I Oles verden er mænd til damer
Og de skal helst vær’ som i reklamer
Alt det der LGBT og Q
Gi’r Ole knopper, det gør det sgu!

Ja, er man gjort af den gamle skole
Så er det svært at vær’ gamle Ole
En verden, hvor alting byttes rundt
Gør sjælen ængstelig og gør ondt

Men hvad han frygter, mer’ end man aner
Er alle de der muhammedaner’
Få kan som Ole Koranens ord
I Oles verden er Allah stor
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OVE KAJ
Melodi: Mandaley (Oley Speaks)
Tekst: Lene Andersen
Inde i ”Den røde Bygning”
Med sit blik på Christiansborg
Sidder en finansminister
Og gør det, som han forstår
Med sit blik på regnearket
Definer’ han Danmarks vej
Konkurrencestatens vogter, proselyt af Ove Kaj
Har du hørt om Ove Kaj? Pedersen? Nå ikke, nej?
Arkitekt bag Danmarks politikkonsensus-tossestreg
Oh, den vej fra Ove Kaj, giver djøfferne fri leg
Og forvandler landet til det rene pengehurlumhej
Konkurrencestaten bygger
På et industrisamfund
Hvor de andre stater trykker
Vores sikkerhed i bund
Udgangspunktet er en verden
Hvor den allerstørste magt
Er bag nationale grænser i en væbnet samfundspagt
Derfor siger Ove Kaj: konkurrencen er vor vej!
Konkurrence med de andre gi’r os mere flæskesteg
Og, den vej fra Ove Kaj, giver djøfferne fri leg
Skønt den er forældet og så nyttig som strapudemaj
I en digitaliseret
Verden der går kloden rundt
Og hvor data har passeret
Olien som det største fund
Mangler ”konkurrencestaten”
Et systemisk perspektiv
Mens globale tech-giganter definerer vores liv
Så goodbye til Ove Kaj, vi må gå en anden vej
Samarbejde mellem stater bagt på demokratisk dej
Med et større overjeg end små djøffers panteleg
Kan en lille stat som Danmark atter blive herresej
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TRE TIBETANERE
Melodi: Tre små kinesere på Højbro Plads
Tekst: Lene Andersen
Tre små kinesere hos TDC
Kobled’ Danmark op til der’s PC
Og fik hurtigt sendt
Alting hvad der var hændt
Helt ud til Kina gennem Huawei
Tre små kinesere gik hjemmefra
Og var hele dag’n på kamera
En gik ov’r for rødt
To spiste meget sødt
Tusind point blev hurtigt trukket fra
Tre små kinesere, de var uighur
Interneret i et bræddeskur
De fik ing’n points
Og når de gik i seng
Lå der en kontrollør og lå på lur

12

Tre små kinesere de læste Marx
Og med ét de opdag’d alle slags
Proletariat
Fuck’d af der’s egen stat
Men da de sa’e det højt
forsvandt de straks
Tre tibetanere på Højbro-Plads
Gjorde no’n højt oppe utilpas
Så kom en betjent
Med et helt regiment
Resten det er det rene øregas

YOU CAN HAVE MY TWITTER PROFILE
Tune: She’ll be comin’ round the mountain
Lyrics: Lene Andersen
You can have my Twitter profile when I die
You can have my Twitter profile when I die
I’ll still be in heated clashes
They’ll spread wider than my ashes
You can have my Twitter profile when I die
You can have my Quora profile when I die
You can have my Quora profile when I die
I’ll still look as if I wonder
Though my head is six feet under
You can have my Quora profile when I die
You can have my Facebook profile when I die
You can have my Facebook profile when I die
I’ll still be composing firm moods
Though I’m decomposing worm food
You can have my Facebook profile when I die
You can have my LinkedIn profile when I die
You can have my LinkedIn profile when I die
Not just will my will be clever
My last will will last forever
You can have my LinkedIn profile when I die
You can have my Tinder profile when I die
You can have my Tinder profile when I die
Though I said that I was scoring
You’ll see I was really boring
You can have my Tinder profile when I die
You can Google all I googled when I die
You can Google all I googled when I die
Everything I started spelling
Will be really rather telling
You can Google all I googled when I die
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GREENSPAN
Tune: Greensleeves
Lyrics: Lene Andersen
I once believed that there was a plan
For the betterment of the fate of man
But then two-thousand-and-eight began
And then all that we had was the Greenspan
Glass-Steagall he had repealed
And as all came down it was soon revealed
Once there was a useful shield
Against all that we faced thanks to Greenspan
Invisible was the magic hand
He relied on and which should fast expand
The wealth and happiness through the land
Oh, yes, that was the plan of the Greenspan
Such dreams, one must understand
Were quite popular and in high demand
‘mong fans of Miss Ayn Rand
And the followers of Milton Friedman
Antithesis to a fiscal tool
Was the laissez-faire Friedman found so cool
The founder of the Chicago School
Which would rule as a rule under Greenspan
Some thirty sweet years went by
Where it looked as if their ideas could fly
Debt soared and no-one asked why
Geared subprime loans seemed clever to Greenspan
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It spoke to every greedy clown
And was then combined with the “trickle-down”
It was a bubble worn like a crown
And the scepter of Emperor Greenspan
Then as some ran out of cash
And as Fannie Mae and the banks did crash
Who cleaned up their self-made trash?
Was it taxpayers or was it Greenspan?
Among the wealthiest one percent
Who were thus bailed out by their government
How many learned from the incident
And stepped down in disgrace like the Greenspan?
How many went straight to jail?
And how come the system could be so frail?
‘Cause banks were too big to fail
And we’ve changed nothing really since Greenspan
What is a winning economy?
It is distributed complexity
It’s strong because of its energy
And it helps if you don’t follow Greenspan
Don’t just measure GDP
And don’t count on high productivity
Judge based on the circuitry
And for God’s sake, do make it a green plan
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AN DIE FREIHEIT
Music: Ludwig van Beethoven
Lyrics: Friedrich Schiller
Freiheit, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligthum.
:/: Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng getheilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt. :/:

Freiheit trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur,
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
:/: Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod.
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott. :/:

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
:/: Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund! :/:

Freiheit heißt die starke Feder
In der ewigen Natur.
Freiheit, Freiheit treibt die Räder
In der großen Weltenuhr.
:/: Blumen lockt sie aus den Keimen,
Sonnen aus dem Firmament,
Sphären rollt sie in den Räumen,
Die des Sehers Rohr nicht kennt. :/:

ODE TO JOY

Raise Thy glass and gently steer it
To the heights so loftily
This is European spirit,
Brotherhood and harmony

Music:: Ludwig van Beethoven
Lyrics: Lene Andersen

From the beaches of Las Palmas
To the polar sauna steam
Well fermented grain in a glass
Is our shared and hazy dream
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From the whisky barrels of Galway
To the bars of Bucharest
Drunken Europeans always
Know how to unite in fest.

NORDIC BILDUNG
Nordic Bildung is future studies, a think tank and Scandinavian
folk-bildung combined.
Nordic Bildung is a non-profit, politically unaffiliated association.
We face the rapid technological development, societal changes and
ecological challenges insisting on human dignity and democracy,
and work towards a flourishing, metamodern future, rich in
meaning, purpose and culture.
Our ambitions are global.

