Föreningen Norden Stockholmsavdelningen

Medlemsbrev 3-2014
Kära vänner!
Hjärtligt välkomna till höstens verksamhet i Föreningen Nordens
Stockholmsavdelning. I detta brev informerar vi om planerad verksamhet i höst.
De medlemmar som anmält sin e-postadress kommer fortlöpande få mer
information om aktiviteter i Stockholm som har anknytning till föreningens
verksamhet. Följ oss också på Föreningen Nordens hemsida
www.norden.se/stockholm
Styrelsen
GRANNLAND SKOTTLAND – EFTER FOLKOMRÖSTNINGEN
Torsdag 25 september 18.00 Föreningen Norden, Hantverkargatan 29
Den 18 september håller Skottland folkomröstning om att förbli en del av United
Kingdom eller bli en självständig stat. I kväll, när vi vet hur det har gått, får vi
tillfälle att höra Tudor Barnard förklara och kommentera. I Nordens tidning (nr
1/2014) påpekade han hur viktiga banden är mellan Skottland och Norden.
Eftersom Tudor Barnard själv är skotte, men sedan länge bosatt i Sverige, har
han ett väsentligt perspektiv inte enbart på grannförhållandet utan också på
tankarna om en nordisk union. Vilka erfarenheter – goda och dåliga – från den
brittiska unionen bör vi nordbor ha i åtanke när vi diskuterar, föreställer oss eller
rentav planerar för att utveckla det nordiska samarbetet?
Andreas Froby, från Föreningen Nordens Ungdomsförbund, kommer att bevaka
valet på plats i Skottland och leder samtalet med Tudor Barnard.
BOKKALASET I EKENÄS
3 – 5 oktober
Vi reser till Ekenäs i Finland för att ta del av finsk och svensk litteratur. De som
inte är med på resan kan följa arrangemanget på
http://bokkalaset.wordpress.com

MÖTE MED LITAUENS AMBASSADÖR
Tisdag 7 oktober kl. 13.00 på Föreningen Norden, Hantverkargatan 29
I vår serie av arrangemang om våra grannländer är det nu dags för att få veta
mer om Litauen. Eitvydas Bajarunas, Litauens ambassadör i Stockholm
informerar om dagens situation i Litauen och landets relationer till Norden och
Europa. Eftermiddagskaffe serveras.

FRÅN LEXÅ TILL GLITTERSCENEN– om finlandssvensk litteratur,
tidsbilder och författarporträtt
Torsdag 9 oktober 18.00, ABF-huset Entré 60 kr
Tuva Korsström, finlandssvensk kulturjournalist och författare har nyligen
utkommit med en bok med ovanstående titel. Hon samtalar med professor Ebba
Witt-Brattström, Helsingfors universitet. Föreningen Nordens
Stockholmsavdelning och ABF.
EGIL OCH SNORRE
Torsdag 23 oktober 19.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, förtöjd vid
Kungsholmsstrand 121, Stockholm.
"Visserligen träffade de aldrig varandra, Egil Skallagrimsson och Snorre
Sturlasson…”. Under den rubriken berättar Heimir Pálsson, specialist på
Snorres verk, och Nanna Hermansson, ordförande i Samfundet Sverige-Island
om författaren och sagagestalten, aktuella genom den nya utgåvan av
Islänningasagorna.
Soppa serveras från18.00. Entré 100 kr för icke medlemmar i Nordens ljus.
Samfundet Sverige-Island står för programmet i samarbete med Nordens Ljus,
Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Föreningen Natur och Samhälle i
Norden.
www.nordensljus.se, www.fnsin.nu, www.samfundet-sverige-island.se
BESÖK FRÅN FÖRENINGEN NORDEN I HELSINGFORS
Fredag 31 oktober 17.00 – 20.00 Hantverkargatan 29
Föreningen Nordens Helsingforsavdelning besöker oss i Stockholm. Vi äter en lätt
måltid och umgås tillsammans med våra finska vänner. Ytterligare information
om vad som händer under kvällen meddelas via epost och på vår hemsida.
Anmäl dig gärna till norden.stockholm@home.se
eller till Gunnar Stenarv 070-5463014 så ser vi till att det finns mat och dryck till
alla.

OM SVENSK OCH NORDISK KULTURDEBATT
Onsdag den 5 november 14.00 Föreningen Norden, Hantverkargatan 29
Samtal med Björn Wiman, kulturchef DN. Eftermiddagskaffe serveras.
KURA SKYMNING -"Troll i Norden"
Måndag den 10 november 19.00. Biblioteket i Sollentuna
Vi släcker det elektriska ljuset, tänder levande ljus och läser några valda texter
av nordiska författare.
MÖTE MED ÅLAND
Fredag den 21 november 14.00 Föreningen Norden, Hantverkargatan 29
Lantrådet Camilla Gunell talar om Ålands historia och utveckling. Ålandsfrågan
har under lång tid varit betydelsefull för svensk och nordisk politik och historia.
Även inom EU:s ram har Åland en särställning. Eftermiddagskaffe serveras.
SYSTRARNA BACKER – musik och bild
Torsdag 27 november 19.00, Norska kyrkan. Tjärhovsplan, buss 2, 3, 53 och 65.
Kvällens program handlar om de norska systrarna Backer. Pianisten Suzanne
Kroon-Hahr spelar pianostycken av kompositören Agathe Backer
Grøndahl (1847-1907). Hans Lundén berättar om målaren Harriet Backer
(1845-1932). Allt illustreras med målningar av Harriet Backer. Servering av kaffe
och norska våfflor. Entré 100:Anmäl dig gärna till norden.stockholm@home.se
eller till Gunnar Stenarv 070-5463014 så kan vi se till att det finns kaffe mm till
alla.
SVENSKBYBORNA
Lördag 6 december 16.00 Hantverkargatan 29
I Ukraina lever en grupp svensktalande som är ättlingar till de svensktalande
bönder som tidigare bodde i Estland men som 1781 förflyttades till nybyggarland
i nuvarande Ukraina.
De har bevarat sitt svenska språk och sina seder trots det tsarryska och
sovjetiska omgivningstrycket. En grupp på 1000 svenskar återvände till Sverige
1929, men några blev kvar i Ukraina. Idag är deras land mer eller mindre i krig
igen.
Föreningen Svenskbyborna arbetar med humanitär hjälp och utvecklingsarbete i
Gammalsvenskby i Ukraina. Sofia Hoas är ordförande i föreningen. Hon besöker
byn regelbundet, senast i höst. Idag berättar hon för oss om föreningens arbete
och Gammalsvenskby idag. Servering av kaffe och hembakat bröd från 15.30.
Behållningen går till Svenskbybornas förening. Samarrangemang mellan FNSiN,
Föreningen Nordens Stockholmsavdelning och Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsen 2014 (Kontakta oss gärna med dina uppslag och idéer kring föreningens
verksamhet)
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 / 0720-142980
e-post: Pirjo.talvitie(a)comhem.se
Ledamot
Bertil Jobeus, Starrängsringen 65, 11550 Stockholm 070-5721944
e-post: bertiljobeus(a)gmail.com
Ledamot
Kaj Nordquist, Neptunistigen 1,165 71 Hässelby 070-5804294
e-post: Kaj.nordquist(a)dyslexi.org
Ledamot - sammankallande programutskottet
Anders Schaerström, Kometvägen 49 Nb, 183 48 Täby 08 - 758 30 03 / 0706939128
e-post: anders.schaerstrom(a)telia.com
Ledamot
Ralf Örvi,Fatburs Kvarngata 10,118 64 Stockholm tlf: 0760 466121, 08-7203458
e-post: ralf.orvi(a)bredband.net
Ungdomsförbundets representant
Andreas Froby,Kanslivägen 15, 14637 Tullinge tlf: 073-0722700
e-post: andreas.froby(a)gmail.com
Ledamot - hemsidesansvarig
Anders Tunevi, Swedenborgsgatan 21, 11827 Stockholm tlf: 08-720 22 67
e-post: anders(a)anderstunevi.se

Föreningen Norden samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, som också är
medarrangör i de flesta av föreningens arrangemang.

Anmäl din e‐postadress: Skicka ett meddelande till norden.stockholm@home.se
Du kommer då att få Nyhetsbreven och annan information om intressanta arrangemang
som anordnas av Föreningen Norden och närstående föreningar i direkt till din
elektroniska brevlåda. Ev. ändringar i programmet meddelas på vår hemsida
www.norden.se/stockholm och sänds till din e‐postadress.

