Föreningen Norden, Stockholmsavdelningen

Medlemsbrev 4-2014, 1-2015
Norden-vänner i Stockholm,
Vi börjar 2015 med delvis andra förutsättningar än vi har gjort de senaste åren. Föreningen Nordens kansli har flyttat till nya lokaler, där vi inte kan hålla så stora sammankomster
som vi gjorde i de tidigare. Detta kan också påverka avdelningens kostnader. Icke desto
mindre ska vi göra vårt bästa för att åstadkomma ett intressant och varierat program. Huvudstadsmötenas framtid har varit föremål för diskussion, men Osloavdelningen har tillkännagett planer på ett möte i sommar.
Väl mött!
Styrelsen

Nordens framtida försvars- och säkerhetspolitik
Torsdag den 29 januari, kl 18
Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12 (Rum: Glasmästaren)
Det blev inget av med den nordiska försvarsunion som planerades efter andra världskriget. Nordens länder valde skilda lösningar. Men vad händer nu? Det nordiska samarbetet
har fördjupats genom Nordefco. Materielinköp och övningar samordnas. Vi har fått Partnerskap för fred men också visst utbyte med Nato. Stoltenbergrapporten (2009) föreslog
närmare militärt samarbete i Norden men påpekade också att hoten mot samhället numera inte enbart är militära. Klimatförändringen gör Arktis blir allt mer tillgängligt och strategiskt betydelsefullt. Övervakningen av Island har Norge övertagit sedan USA tagit hem
sina trupper. Sverige är alltjämt alliansfritt, men har gjort en solidaritetsdeklaration mot
Baltikum. Vart är Norden på väg?
Magnus Christiansson är doktorand och lärare på Försvarshögskolan med Norden som
specialitet.
Begränsat utrymme; föranmälan till Anders Schærström:070 693 91 28.
anders.schaerstrom@telia.com;
Samarrangemang mellan Stockholmsavdelningen, Föreningen Natur och
Samhälle i Norden samt Studieförbundet Vuxenskolan

Terminologicentrum TNC (Studiebesök)
Onsdag den 4 februari, kl. 17 (OBS! Tiden)
Adress: Västra vägen 7 B, Solna. T-bana till Solna Centrum.
Terminologicentrum (TNC) är kanske inte så känt för allmänheten, men organisationen
blev aktuell nyligen då statsbidraget i princip försvann i budgetpropositionen. Svenska
Akademien och många andra organisationer protesterade.
Väldefinierade begrepp och entydiga facktermer är viktiga i ett avancerat samhälle, som
är beroende av tydlig kommunikation, inte minst på områden i snabb utveckling, såsom

IT och livsvetenskaper, liksom i vården. Ett redskap för tydlighet är Rikstermbanken som
bygger på ett stort antal fackordlistor. I den kan man finna definitioner och även termer på
Sveriges nationella minoritetsspråk, engelska, finlandssvenska m.fl. Professionella översättare och journalister, men också andra språkintresserade, använder TNC:s tjänster.
TNC samarbetar med andra språkvårdande organisationer i Sverige, övriga Norden och
andra europeiska länder. 2015 är det åter dags för den nordiska terminologikonferensen
Nordterm som ordnas vartannat år.
Under studiebesöket får vi höra om TNCs historia och nuvarande uppdrag. Vi får se arkivet och biblioteket, liksom Rikstermbanken. Det blir utblickar och jämförelser med andra
nordiska länder och information om det nordiska samarbetet inom Nordterm.
Begränsat utrymme. Föranmälan några dagar i förväg till Anders Schærström,
anders.schaerstrom@telia.com, 070 693 91 28;
Samarbete mellan Stockholmsavdelningen, Föreningen Natur och Samhälle i Norden
samt Studieförbundet Vuxenskolan

Årsmöte – med stockholmssånger
Torsdag den 19 februari klockan 18.00
Norska kyrkan Stigbergsgatan 24. (Buss till Tjärhovsplan)
Kaffe och norska våfflor kommer att serveras.
Kallelse
Medlemmarna i Föreningen Nordens Stockholmsavdelning kallas härmed till årsmöte på
ovan angivna tid och plats.
Valberedningen
För att föreningens verksamhet skall utvecklas och förbättras behöver vi många förtroendevalda i styrelsen och föreningens olika projekt. Vill du vara aktiv i föreningen och bidra
till vår fina verksamhet med dina ideér? Kanske känner du någon som du tror vill göra en
insats för föreningen? Då skall du höra av dig till valberedningens sammankallande Inger
Kull på telefon 08-6508914 eller via e-post till inger.kull@bredband.net.
Stockholmssånger
I samband med årsmötet får vi en specialbeställd konsert av sånggruppen Mysing.
Mysing är en sånggrupp som bildades 1977. Ända från början har Mysings repertoar haft
stark anknytning till Stockholms skärgård, men den har efter hand blivit allt bredare med
mera inslag av jazz och en hel del stillsam humor. Den trivsamma gruppen ger flera konserter varje år; en av dessa äger av tradition rum på någon skärgårdsö. Vi har bett att få
höra ett knippe sånger som hör samman med Stockholm – och med skärgården. (http://
www.sanggruppenmysing.se/)

Norden i fokus: Kjell Westö
boka in kvällen 17 mars för Stockholms stadsbibliotek. Då och där samtalar Sveriges Radios Anneli Dufva med Kjell Westö, vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris, om hans
författarskap. Kan bli hur trevligt och intressant som helst. http://www.forfatterweb.dk/
oversigt/westo-kjell.

En inblick i konstfältet mellan Finland och Sverige
Onsdag 18 mars kl 19.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12
Hur får unga finländska samtidskonstnärer utställningsmöjligheter på museer och konst-

hallar i Sverige? Det har Outi Tuomaala undersökt genom att intervjua finländska konstnärer Tommi Toija, Liisa Lounila och Pilvi Takala samt svenska museichefer och curatorer på Eskilstuna konstmuseum, Marabouparken och Bonniers Konsthall. Detta resulterade i en c-uppsats i konstvetenskap vid Stockholms universitet 2014. Outi, som har varit
styrelseledamot för Föreningen Nordens Stockholmsavdelning från 2011 till 2014, delar
med sig av sitt undersökningsresultat och berättar om samtidskonstens internationalisering i Finland och Sverige. Alla konstintresserade är varmt välkomna!
Samarbete med Föreningen Natur och Samhälle i Norden och Studieförbundet Vuxenskolan.

Mariehamns litteraturdagar
Fredag den 20 – söndag den 23 mars
Se separat detaljprogram.

Ambassadörsträffar
Finland och Norge har nyligen tillsatt nya ambassadörer i Stockholm – Jarmo Viinanen o
Kai Eide. Vi räknar med att få träffa dem under våren, men tidpunkterna är ännu inte fastställda. Vi kommer att meddela via e-post eller eventuellt nästa tryckta program. Den som
vill vara säker på att få besked kan ta kontakt med Bertil Jobeus i slutet av februari.
(bertiljobeus@gmail.com; 070-5721944.)

Huvudstadsmöte i Oslo
I skrivande stund väntar vi på en inbjudan från Norge och så fort vi har fått den kommer vi
att informera er medlemmar genom e-post och på hemsidan samt i nästkommande medlemsbrev. Den som är särskilt intresserad får naturligtvis gärna ta kontakt med någon styrelseledamot.

Från Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) i Stockholm
Årsmöte, Fredag den 23:e januari kl. 18:00 i de nya lokalerna på Drottninggatan 30.
Demokratikampen – nominera en demokratiförebild! FNUF lanserar nu Demokratikampen. Debattklimatet i de nordiska länderna har hårdnat under året, och rasistiska partier har
stärkt sin parlamentariska makt. Därför är det viktigt att lyfta de positiva krafternsom arbetar
för demokratin. Vem är din demokratiförebild? Vem tycker du arbetar på ett bra sätt för alla
människors lika värde? Tillsammans kan vi motarbeta rasism, nationalism och främlingsfientlighet!
Jämställdhet Nu finns det inlägg med jämställdhet i fokus på FNUF-bloggen! Vill du ha lite
spännande läsning under vinterlovet? Terhi Niitti, projektsamordnare, bloggar om jämställdhet inom ramen för jämställdhetsinitiativet NORDROS. Inläggen finns på FNUF-bloggens
hemsida.
Resa till Umeå med NORDROS I vår bär det av till Umeå med NORDROS. Terhi Niitti från
FNUF Stockholm kommer att leda en resa som inkluderar både studiebesök hos lokala jämställdhetsinitiativ och ett besök på Sveriges allra första kvinnohistoriska museum. Hälften av
deltagarna kommer att resa från Finland och andra hälften från Sverige, så det blir ett utmärkt tillfälle för nya bekantskaper. Mer info om programmet kommer, men vi tar gärna emot
intresseanmälningar redan nu på mejlen: stockholm@fnuf.se.
Island i maj! Ett par av FNUF Stockholms medlemmar arrangerar en resa till Island i maj.
Det kommer bli ett härligt äventyr för den som vill hänga med! Ännu är inget exakt datum spikat, men vi tar gärna emot intresseanmälningar redan nu. Om du vill följa med på resan, hör
gärna av dig till projektsamordnare Laura Kovanen.

Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN)
planerar bland annat ett föredrag om Den stora skogsbranden (sommaren 2014) samt
en veckas Cykling i Lettland. Se mer på föreningens hemsida www.fnsin.nu eller kontakta Anders Schærström (se styrelselistan).

Sedan sist—bl.a.
Höstterminens verksamhet avslutades med tre goda och i två fall mycket välbesökta möten. Mötet om Åland samlade 52 deltagare, Systrarna Backer 20+ och föredraget om
Svenskbyborna i Ukraina 50+. Tack till alla som medverkade och bidrog till mötenas trivsel och goda genomförande.
Alldeles i slutet av oktober hade vi besök av medlemmar från Helsingforsavdelning. Inalles deltog ca 60 personer, varav 20 gäster från Helsingfors. Två kulturgeografer presenterade Stockholm ur olika perspektiv. Christina Nordin berättade med torghandeln i centrum om sociala förhållanden under 400 år. Lennart Tonell redde ut de omfattande aktuella planeringsproblemen. Sedan följde pajbuffé och mycket trivsamt umgänge.
En vecka efter den uppmärksammade folkomröstningen om Skottlands eventuella självständighet gav Tudor Barnard oss en gedigen genomgång av förutsättningarna. Andreas
Froby från FNUF bidrog med intryck efter att ha varit på plats vid valet. Till mötet kom 21
frågvisa deltagare som nu vet mer om Skottland och kanske om landets framtid..

Styrelse (2014)
Ny styrelse väljs på årsmötet den 19 februari
Ordförande Gunnar Stenarv, Hornsgatan 114, 117 26 Stockholm 070-546 30 14 e-post:
gunnar.stenarv(a)gmail.com
Vice ordförande Barbro Graeffe, Myrvägen 27, 191 63 Sollentuna 073 810 80 93, +358
44 920 74 64 e-post: barbrograeffe(a)yahoo.se
Sekreterare Katarina Fagerström, Högalidsgatan 23, 117 30 Stockholm 073 718 65 43
e-post: kattta(a)hotmail.com
Kassör Pirjo Talvitie, Valhallavägen 148F 7 tr., 11524 Stockholm 08-6634857 / 0720142980. e-post: Pirjo.talvitie(a)comhem.se
Övriga ledamöter
Bertil Jobeus, Starrängsringen 65, 11550 Stockholm 070-5721944,
e-post: bertiljobeus(a)gmail.com
Kaj Nordquist, Neptunistigen 1,165 71 Hässelby 070-5804294,
e-post: kaj.nordquist(a)telia.com
Anders Schærström, Kometvägen 49 Nb, 183 48 Täby 08 - 758 30 03 / 070 693 91 28. e
-post: anders.schaerstrom(a)telia.com. Sammankallande programutskottet.
Ralf Örvi,Fatburs Kvarngata 10,118 64 Stockholm tlf: 0760 466121, 08-7203458
e-post: ralf.orvi(a)bredband.net
Anders Tunevi, Swedenborgsgatan 21, 11827 Stockholm tlf: 08-720 22 67
e-post: anders(a)anderstunevi.se. Hemsidesansvarig
Ungdomsförbundets representant
Andreas Froby,Kanslivägen 15, 14637 Tullinge tlf: 073-0722700
e-post: andreas.froby(a)gmail.com

