
Kære NØK medlemmer 
 
Hermed en Nytårshilsen fra den danske NØK afdeling. Året 2016 nærmer sig med hastige fjed, året 
hvor NØK afholder kongres i Finland. 
Kongressen afholdes d. 31. juli til 3. august i Jakobstad på den finske vestkyst. Jakobstad ligger i 
den svensktalende del af Finland. 
I november måned blev der afholdt en weekends planlægningsmøde og et spændende program 

for kongressen er blevet sat sammen.  
Vi vedhæfter programmet for Kongressen her. 
Kongressen skal afholdes på en stor teknisk 
skole, Optima, der ligger midt i Jakobstad.Der 
bliver mulighed for indlogering dels på 
kollegiet, der hører til skolen, dels på et hostel 
eller på lokale hoteller. Alle 
overnatningsmuligheder ligger indenfor 5 
minutters gåafstand fra Optima. 
Børne og ledsagerprogrammet kommer til at 

foregå i og omkring Jakobstad. Bestyrelsen har 

som tidligere besluttet at yde et tilskud til børnefamilieres deltagelse. Der ydes et tilskud på kr. 

1.500 pr. hjemmeboende deltagende barn (under 18). 

 
 
Desværre er prisen for deltagelse i Kongressen endnu ikke fastlagt, da de finske værter stadig 
arbejder på at få flere sponsorer til 
Kongressen. Det arbejde besværliggøres af 
den nuværende afregningspris på mælk. 
Men deres forventninger til prisniveau for 
deltagelse og overnatning bliver noget 
lavere end sidste kongres i Norge og i 
stedet mere sammenligneligt med 
prisniveauet for den danske kongres. 
Det er muligt at følge kongressens 
planlægning på facebook, hvor den finske NØK bestyrelse lægger oplysninger op efterhånden som 
tingene bliver planlagt. 
 
Der er adskillige muligheder for transport til Jakobstad. Hvis man ønsker selv at køre, er der færge 
forbindelse fra Umeå til Vaasa. Der er flere fly forbindelser til Kokkola, man kan enten flyve over 
Helsinki eller over Arlanda, og fra lufthavnen i Kokkola går der lufthavnstaxa til Jakobstad. Fra 
Helsinki er det ligeledes muligt at tage toget til Jakobstad. 



I sommerbrevet luftede vi muligheden 
for at arrangere en fælles tur på et 
par dage i forbindelse med rejesen op 
til kongressen. Vi har drøftet 
mulighederne med de øvrige NØK 
bestyrelser til planlægningsmødet. 
Det har viste sig, at det ikke 
umiddelbart var muligt at få et 
samarbejde i gang om dette, så der er 
ikke planlagt noget endeligt. Hvis der 
er opbakning til en sådan tur, kan vi 
stadig planlægge den. Finnerne vil 
gerne være behjælpelig med bus etc. 
Men for at en sådan planlægning skal 

give mening, skal mindst 16 melde sig til en sådan tur. 
 
 
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage i årets kongres.  
Har du spørgsmål eller gode ideer kontakt bestyrelsen: 
 
   Morten Hansen, tlf. 3026 1530, e-mail mortenha@mail.dk  
                        Karoline Holst, tlf. 4126 1883, e-mail fjeldgaardsodde@post.tele.dk 
                        Jakob Sehested, tlf. 8999 1384, e-mail Jakob.Sehested@agrsci.dk 

 

Bestyrelsen ønsker alle NØK-medlemmer og deres familier  

 

Godt Nytår 

 

 

Hvis du/I ønsker at benytte jer af muligheden for en fælles rejse til Jakobstad forud for kongressen, 

så send en mail senest d. 15. januar 2016. 

 

Fotos: Interiør fra Optima. Kollegium, hvor der kan overnattes samt Stinasholma Kvarn, hvor NØKiaden 
afholdes 
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