Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2015/3
Kära Nordenvänner,
Sommaren kom sent i år och vi kan fortfarande i september njuta av värmen. Nu är det dock
dags att skicka ut årets tredje medlemsbrev och presentera vårt höstprogram.
Under april månad gjorde vi besök på Norges ambassad och Finlands residens samt träffade de
båda nya ambassadörerna. Uppslutningen var stor, vi blev väl mottagna och fick en god
beskrivning av våra värdar om läget i de båda länderna.
Ett annat välbesökt och uppskattat möte var ett arrangemang på initiativ av Dansk forening om
”de vita bussarna”, som anordnades i Norska kyrkan .
I höst har vi flera programpunkter som vi i styrelsen bedömer aktuella och intressanta. Bl.a.
medverkar Sveriges tidigare ambassadör i Moskva under programpunkten ”Grannland Ryssland”
den 5 oktober. Vi kommer att möta Nordiska Rådets direktör Britt Bohlin senare i höst. Vi gör
även ett studiebesök på Nordens Välfärdscenter. Nytt för i höst är adventskväll med tilltugg i
kombination med ett författarmöte på restaurang Ester. Vi samarbetar också med flera andra
föreningar avseende arrangemang, som har ett nordiskt innehåll.
För några av programpunkterna har vi inte i skrivandets stund fastställt tid och plats. Bästa sättet
att få information är att finnas på vår e-postlista. Om du vill finnas på vår sändlista meddela
Anders Tunevi; anders(a)anderstunevi.se Du kan också följa med på vår hemsida
http://stockholm.norden.se/ eller kontakta någon i styrelsen för närmare information.
Med hopp om att vi ses i höst!
Barbro Graeffe
Ordförande

BARNBÖCKER FRÅN ISLAND
Tisdag 22 september, kl 18.00
Plats: Sveriges Författarförbund, Drottninggatan 88 B i Stockholm
Pris: Fri entré
Samfundet Sverige-Island gästas av Kalle Güettler som tilllsammans med Rakel Heimsdal från
Färöarna och illustratören Áslaug Jónsdóttir från Island skapat en serie monster-böcker för barn
som nu finns översatta till en lång rad språk, senast kinesiska.
Grunden för författarnas samarbete lades på Biskops Arnö! Mer om det finns att läsa på
Samfundets hemsida.
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GRANNLAND RYSSLAND
Måndag den 5 oktober kl 18
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24 (Buss till Tjärhovsplan)
Förre Moskvaambassadören Sven Hirdman besitter djupa insikter om det grannland som alltid
har spelat en särskild roll i Sveriges och Nordens historia. Åren 1994 – 2004 var han ambassadör i
Moskva. Han har också tjänstgjort i London, Peking och Tel Aviv. Han är ledamot av Kungliga
Krigsvetenskapsakademien. Nu får vi tillfälle att ta del av hur han ser på detta viktiga grannland i
historien och inte minst i framtiden.
Kaffe, te och en enkel smörgås serveras så långt lagret räcker. Vill du vara säker på att få en
smörgås får du gärna anmäla dig i förväg till Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com;
070 693 91 28. Avgift: 40 kronor. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Från Samfundet Sverige-Färöarna:
HAMSKIFTI— KJARTAN HANSEN
Lördagen den 24 oktober kl. 18.00
Plats: Unga Klara, Kulturhuset i Stockholm, Beridarebansgatan 5
I samband med Fringe Festival (Stoff) framträder konstnären och skådespelaren. Kjartan
Hansens Hamnskifte. Föreställningen tar 20 min. Biljetterna släpps i början av september i
Stadshusets biljettkassa. Pris: 50 kr. Mer finns att läsa på Samfundets hemsida.
http://www.samfundet-sverige-faroarna.se/

NORDISKT HUVUDSTADSMÖTE
23 – 25 oktober. Oslo och Köpenhamn
Fredag den 23 oktober: Sammankomst på Abbediengen och sightseeing i Oslo. kl 17 avfärd med
båt till Köpenhamn. Lördag den 24 oktober: Besök på konstmuseet Louisiana och gemensam
lunch.
Anmälningstiden har gått ut. Information: Barbro Graeffe; barbrograeffe@yahoo.se

BOKKALASET I EKENÄS
6-9 november
Bokkalaset har ordnats varje år sedan 2000. Under rubriken ”Annorlunda” blir årets tema
utanförskap i vårt samhälle men också den styrka som kan växa ur att inte riktigt passa in.
Läs mer på www.bokkalaset.fi och https://bokkalaset.wordpress.com/. Ekenäs ligger mellan
Helsingfors och Hangö.
Vi ordnar inte någon gemensam resa i år.

KURA SKYMNING
Måndag den 9 november kl 19
Sollentuna bibliotek
”Kura skymning” är sedan många år en nordisk tradition som äger rum samtidigt på bibliotek i
hela Norden. Vi släcker det elektriska ljuset, tänder levande ljus och läser några valda texter av
nordiska författare.Årets tema är ”Vänskap i Norden”. I år har text, som belyser årets tema ur
olika synviklar, valts ut från Islänningasagorna,
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NORDISKT VÄLFÄRDSCENTER
Besök hos centret på Drottninggatan 30
Tid är ännu inte fastställd. Information kommer via e-post och på Föreningen Nordens
hemsida. Du som är intresserad och säkert vill bli informerad kan anmäla
förhandsintresse till Bengt Ohlsson (se styrelselistan).
Nordens Välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet, som har bildats
för att stärka det nordiska samarbetet inom social- och hälsosektorn. NVC tar upp utmaningar
som det nordiska välfärdsamhället står inför och ska därigenom bidra till att utveckla den
nordiska välfärdsmodellen. NVC:s verksamhetsområden är alkohol- och drogfrågor,
arbetsinkludering, funktionshinder, välfärdspolitik och välfärdsteknologi. Arbetet syftar till att
utarbeta strategiska inspel till politiker, att sammanställa forskningsresultat och att arrangera
nordiska och internationella konferenser med anknytning till aktuella välfärdsfrågor i Norden.
Under studiebesöket får vi dels en översikt över NVC:s verksamhet, dels en presentation av
något av NVC:s aktuella projekt.

MÖTE MED BRITT BOHLIN
Tid och plats är ännu inte fastställda. Information kommer via e-post och på Föreningen
Nordens hemsida. Du som är intresserad och säkert vill bli informerad kan anmäla
förhandsintresse till Bengt Ohlsson (se styrelselistan).
Britt Bohlin, tidigare svensk parlamentariker och Landshövding i Jämtland, är Nordiska rådets
direktör sedan början av 2014. På presidiets uppdrag har hon genomfört ett reformarbete som
ska effektivisera Nordiska rådets arbete och göra det mer politiskt relevant. Som hittills tar
Nordiska rådet initiativ inom ramen för det nordiska samarbetet, antar rekommendationer till de
nordiska regeringarna och följer upp hur dessa genomförs. Om detta berättar Britt Bohlin vid
mötet.

ADVENTSKVÄLL MED MÅRTEN WESTÖ
Torsdag den 26 november kl 18.00
Eesti Maja/Estniska huset (Restaurang Ester), Wallingatan 32-34 (nära Norra bantorget)
När kvällarna blivit långa och mörka är det gott att kunna söka sig till ljus, gemenskap, något att
äta och något gott att lyssna till. Därför planerar vi adventsfirande med finländska, estniska och
svenska inslag: glögg, pepparkakor, piroger samt författaren Mårten Westö, som är en
finlandssvensk författare och kulturjournalist. Senast har han gett ut den kritikerrosade
novellsamlingen ”Som du såg mig då” och den senaste diktsamlingen är ”Nedslag i hjärtats
diktatur”.
Anmäl senast den 19 november till Barbro Graeffe barbrograeffe@yahoo.se
Pris: 100 kronor. Kan betalas i förväg till plusgirokonto 179632-5 eller kontant på plats.
****
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VI TIPSAR OM:
KURS I FÄRÖISKA
10-11 oktober.
Samfundet Sverige-Färöarna meddelar att intresset för den introduktion till färöiska som
genomfördes under ett veckoslut blev så stort att platserna inte räckte till, varför kursen kommer
att upprepas i höst.
Anmälan till Samfundet, Rune Bengtsson: post@samfundet-sverige-faroarna.se
Moment: 1. Språkets historia, 2. Huvuddrag i färöiska, 3. Uttal, 4. Litteratur.
Se också: www.samfundet-sverige-faroarna.se.

VI TIPSAR OM:
Internationell författarscen. Kulturhuset/Stadsteatern, Stockholm
Tisdag den 29 september kl 19:30
Den danska författarinnan Dorthe Nors i samtal med dramatikern och regissören Marcus Lindeen
Samtalet förs på engelska.
Biljetter och mera information, se: http://kulturhusetstadsteatern.se/Litteratur/Internationellforfattarscen/.

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
Roman Fokin, e-post: yuppie-ph(a)hotmail.com
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