Föreningen Norden, Stockholmsavdelningen

Medlemsbrev 2-2015
Norden-vänner i Stockholm,
Det våras. Efter en vinter med flera mycket intressanta, mer eller mindre välbesökta, program i mycket skiftande ämnen tar vi nya tag. Vi uppmärksammar att två av grannländerna har utsett nya ambassadörer i Stockholm
och vi får träffa dem båda. Vi strävar efter att samverka med närstående föreningar – att göra gemensamma
programpunkter eller tipsa om varandras arrangemang, för att tillsammans nå fler intresserade och erbjuda våra
medlemmar ännu mer. Några tips av det slaget finns i det här bladet.
Tillsammans med ungdomsförbundet har vi börjat prata om att framöver göra programpunkter på ett par teman: Norden i världen och Världen i Norden. Vi skulle vilja belysa insatser som nordbor gör och har gjort på andra
håll, liksom vad människor med utomnordiska rötter tillför oss och hur de ser på Norden. Tips är välkomna!
Vårprogrammet innehåller för övrigt inslag som erinrar om att det nu är 70 år sedan andra världskriget slutade.
Dansk forening i Stockholm markerar också att det är 75 år sedan ockupationen inleddes.
Den mångåriga rytmen med huvudstadsmöten i slutet av augusti, som de fem huvudstäderna turats om att ha
värdskapet för, har rubbats en aning. Det planerade mötet i Stockholm förra året kunde inte genomföras av
ekonomiska skäl. I år siktar Osloavdelningen på att stå värd för ett möte i oktober med båtresa till Köpenhamn
på programmet.
Redan nu vet vi också en del om vad som ska stå på schemat i höst. Men innan dess kommer ett nytt medlemsblad!
Väl mött i vår!
Styrelsen

Möte med Norges nye ambassadör
Tisdag den 14 april kl. 14, Norges ambassad Skarpögatan 4,
Först av de nya ambassadörerna bjuder Norges ambassadör Kai Eide in oss. Karl Eide tillträdde posten i september förra året. Han har samlat mycket intressanta erfarenheter som omfattar att han varit ambassadör i Nato
under elva år och i OSSE fyra år, fredsförhandlare på Balkan, representant för Ban Ki-Moon i Afghanistan, ett
år hos tankesmedjan Brookings och på senare år sändebud i Sahel.
Föranmälan med fullständigt namn senast den 7 april till Barbro Graeffe (se styrelselistan) alternativt Stockholmsavdelningens e-postadress: norden.stockholm@home.se. Föranmälan är nödvändig, eftersom bara
de som finns på listan blir insläppta.

Möte med Finlands nye ambassadör
Torsdag den 23 april kl. 14-16, residenset på Västra Trädgårdsgatan 13 (nästan mittemot NK).
Vi är välkomna att träffa ambassadören Jarmo Viinanen i hans residens på Västra Trädgårdsgatan 13 (nästan
mittemot NK). På sin meritlista har ambassadör Jarmo Viinanen tjänstgöring vid Finlands ambassader i Wien,
Tel Aviv och Washington. Han har dessutom varit ordförande för FN:s säkerhets- och nedrustningskommitté,
ordförande i UNICEF och vice ordförande för FN:s generalförsamling.
Föranmälan med fullständigt namn senast den 15 april. till Barbro Graeffe (se styrelselistan) alternativt Stockholmsavdelningens e-postadress: norden.stockholm@home.se. Föranmälan är nödvändig, eftersom bara de
som finns på listan blir insläppta.

Kurs i färöiska
Introduktion till färöiska (5 studietimmar, helgen 25-26 april, Lördag 14—16.45. Söndag 10—11.45.
Studieförbundet Vuxenskolan på Östgötagatan 11 A, nära Mosebacke.
Introduktion till det färöiska språket, ledd av Nanna Hermansson, Gunnel Wallén och Rune Bengtsson med
hjälp av Brandur Enni.
1. Språkets historia, 2. Huvuddrag i färöiska, 3. Uttal, 4. Ballader, 5. Litteratur
Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmälan snarast, senast den 18 april, till Rune Bengtsson,
rune.bengtsson@prv.se, Siargatan 11, 5 tr, 188 27 Stockholm (0730-49 69 56).
Kursavgift: Inbetalning 350 kr för studiematerial, förfriskningar, lätt måltid och lokalkostnader, till plusgiro
288587-9.
Årsavgift: 150 kr, betala 500 kr till samma konto så ingår årsavgiften och du är välkommen till cirkeln som medlem i Samfundet Sverige-Färöarna.
Kursen anordnas i samarbete mellan Samfundet Sverige-Färöarna, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Samfundet Sverige-Island.

”Kunsten å forsones” – tidsvittne på tre kontinenter
Torsdag den 7 maj klockan 19. Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24.
Den som vill förändra världen måste börja med sig själv – men inte sluta där. Konsten att försonas är lika oumbärlig på det globala planet som det lokala och personliga. Det är ledmotivet i Jens Jonathan Wilhelmsens bok.
Norrmannen var 19 år, när kriget tog slut 1945. Han hade själv deltagit i motståndskampen. Kort därefter kom
han i kontakt med Initiatives of Change (tidigare Oxfordgruppen) som verkar för moralisk och själslig värderekonstruktion. Han hamnade i Tyskland, där han på nära håll såg tyskarnas kamp mot ruinerna och hopplösheten, liksom klassmotsättningar mellan arbetare och arbetsgivare i gruvindustrin. Sedan har han ägnat sitt liv åt
försoning, vägledd av orden ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek. Han har medverkat i försoningsarbetet
mellan svarta och vita i Sydafrika, mött hutu- och tutsistudenter efter inbördeskriget och många andra. Han
berättar om detta i sin bok och rannsakar även Europas roll i världssamhället.

De vita bussarna
Söndag 26 april kl 14. Norska kyrkan
I år, just i vår, är det 70 år sedan andra världskriget slutade och överlevande från utrotnings- och koncentrationslägren befriades, bl.a. med hjälp av Röda korsets och Folke Bernadottes ”Vita bussar”. På initiativ av
Dansk forening i Stockholm kommer det att ordnas en minnessammankomst.
Program:
Filmen Hoppets hamn (1945)
Om De hvide busser (Ingrid Lomfors)
Kaffe
Filmen Every face has a name (2014) - Hvordan gik det siden med menneskerne i Hoppets hamn
Gratis adgang, men man kan give et bidrag til kaffen.
Hjemmeside: www.danskforeningistockholm.se

Föreningen Nordens huvudstadsmöte i Oslo och Köpenhamn
23-25 oktober 2015
Preliminärt program
Fredag 23 oktober:
Vi möts i Oslo-föreningens möteslokaler på Abbediengen, kaffe serveras

Ordförande i Foreningen Norden Norge, Stortingspresident Olemic Thommesen, önskar välkommen
och har ett kort föredrag.
Diskussion om huvudstadsmötets framtid etc.
Lunch
Sightseeing-tur i Oslo,
Avgång till Köpenhamn med båt kl 17. Föredrag ombord.
Lördag 24 oktober:
Ankomst till Köpenhamn kl 9.00
Lunch i Köpenhamn. Programmet är inte färdigt.
Avgång till Oslo 17.00
Söndag 25 oktober:
Ankomst Oslo 9.00
Hemresa
Som synes blir det ett gemensamt arrangemang Oslo/Köpenhamn.
Vi har till dags dato inte fått besked om anmälan och deltagaravgift. Då vi skickar vårt nästa nyhetsbrev i höst
är det risk att det är för sent med den informationen. Därför ber vi om en intresseanmälan (som inte är
bindande) med kontaktuppgifter, helst e-postadress, så snart som möjligt eller senast 31 juli senast
den 31 juli till Stockholmsavdelningens e-postadress: norden.stockholm@home.se eller Barbro Graeffe (se
styrelselistan). Intresserade får sedan i god tid närmare uppgifter om anmälan, deltagaravgift etc.

På närstående föreningars program :
Föreningen Norden, Norrtäljeavdelningen
Den 7 april kl 19.00, Folkets Hus i Norrtälje

Stig Fredriksson: Stig som hemlig agent. Och det senaste om Putin

Dansk forening
Torsdag 9 april kl 19. Norska kyrkan. Arrangör: Dansk forening
I anledning af 75-året for Danmarks besättelse viser vi filmen ”De Røde Enge” som var den første og vel nok
også den største film om besättelsen. Indspillet i 1945.Med Poul Reichardt, Lisbeth Movin,Lau Lauritzen Jr, Preben
Kaas, Preben Neergaard, m.fl.

Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN)
planerar bland annat en veckas Cykling i Lettland i juni Se mer på föreningens hemsida
www.fnsin.nu eller kontakta Anders Schærström (se styrelselistan).

Övrigt av intresse:
Intryck från Island, Abante Gallery. Hornsgatan 44.
Helga Arnadottir Warnström, Utställning 28 mars— 5 april.
Sånggruppen Mysing, som underhöll oss i samband med årsmötet, kan nästa gång höras lördagen den 25
april, kl. 17.00 (OBS! ändrat datum och tid!) i Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24.

Har vi din e-postadress?

Ibland händer det saker som vi vill meddela mellan de ordinarie utskicken av medlemsblad. Det kan vara programändringar, nyheter och tips om intressanta programpunkter och händelser som andra föreningar står för.
Vi kan förstås också vilja påminna om våra egna programpunkter. Då är det praktiskt att kunna nå er medlemmar via e-post. Om du vill finnas med på vår e-sändlista, meddela Anders Tunevi, anders(a)
anderstunevi.se.

Sedan sist
Året har börjat med en serie program med vitt skilda teman, varav några i samarrangemang med, eller på initiativ av, Föreningen Natur och Samhälle i Norden.
Magnus Christiansson från Försvarshögskolan förklarade mot en historisk bakgrund hur det de nordiska länderna valt skilda försvarspolitiska vägar. På senare år har det uppstått flera initiativ till nya samarbetsformer till
följd av att vår omvärld förändras. En mycket nyttig analys, men det vart bär hän återstår att se. Räkna med
omställningar.
Studiebesöket hos Terminologicentrum varade i nästan 2½ timme och väckte funderingar om vårt språkbruk,
om vad ord faktiskt betyder och hur vi använder dem. Henrik Nilsson gjorde en gedigen genomgång av hur
TNC arbetat sedan 1940-talet fram till dagens omfattande och viktiga arbete med att fastställa klart och logiskt
definierade termer från städteknik till IT. Vi fick en översikt av det europeiska terminologiska samarbetet med
särskild betoning av det nordiska.
Vi besökte Genealogiska föreningen, sedan 1933 en riksförening för släktforskning med ett stort arkiv och bibliotek. Där kan man hitta många släktutredningar, personhistorisk och lokalhistorisk litteratur, familjenotiser ur
tidningar från 1700 - 1900-tal m.m.
Naturgeografen Anders Fridfeldt fick i somras en nära inblick i den stora skogsbranden som härjade i Bergslagen. Som sakkunnig om terräng och digital kartografi ställde han sig till förfogande för räddningsstaben. I efterhand kan han dela med sig av både dramatiska bilder och insikter om brister i vår beredskap för katastrofer.
När den formella delen av årsmötet var avslutad fick vi en konsert av den trivsamma sånggruppen Mysing, som
underhöll med ett generöst knippe av mer eller mindre bekanta sånger med Stockholm som tema.
Vår tidigare styrelseledamot Outi Tuomaala berättade om sitt examensarbete i konstvetenskap som handlar om
hur finländska konstnärer utvecklar internationella kontakter, särskilt i Sverige, för att nå ut med sin konst. Inblick i ett kontaktskapande som många nog inte tänker på.
Kjell Westö drog förstås fullt hus på Stadsbiblioteket ...

Styrelse 2015
Ordförande
Barbro Graeffe, 073 810 80 93, +358 44 920 74 64; e-post: barbrograeffe(a)yahoo.se
Vice ordförande
Kaj Nordquist, 070-5804294, e-post: kaj.nordquist(a)telia.com
Sekreterare:
Katarina Fagerström, 073 718 65 43; e-post: kattta(a)hotmail.com
Kassör
Pirjo Talvitie, 08-6634857 / 0720-14 29 80; e-post: Pirjo.talvitie(a)comhem.se
Övriga ledamöter
Anders Schærström: 08 - 758 30 03; 070 693 91 28. E-post: anders.schaerstrom(a)telia.com.
(Sammankallande programutskottet.)
Ralf Örvi: 0760 46 61 21, 08-720 34 58, E-post: ralf.orvi(a)bredband.net
Ander(s Tunevi: 08-720 22 67; E-post: anders(a)anderstunevi.se.
(Hemsidesansvarig)
Östen Bohlin: 073 25 34 075 (SMS) ; oesten.bohlin(a)telia.com
Maria Häggman: 070 566 25 82; maria.haggman(a)gmail.com
Bengt T Ohlsson: 070 817 65 06 ; bengttohlsson(a)gmail.com
Ungdomsförbundets representant
Just nu vakans.

