Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2016/3
Nordenvänner,
Ni ska alla känna er mycket välkomna till höstens verksamhet! Sommaren är alltid den
del av året då vi Norden ständigt ska genomföra alla möjliga privata projekt. Men
hösten har också sina poänger. En av dem är att möten och aktiviteter även mitt i
Stockholms stad har alla möjligheter att bli välbesökta. Eftersom inte var och en håller
sig ute på landet.
I höst fortsätter vi att ha program som speglar samhälle, kultur och politik i alla våra
nordiska länder. Men också att återspegla och följa läget i andra relevanta grannländer.
Gå gärna in på vår hemsida http://stockholm.norden.se!
Vi har förhoppningen att kunna minska på våra pappersutskick och vill väldigt gärna få
din e-post adress, om du har någon förstås. Med e-post kan du också få information
om programpunkter som kan dyka upp med kort varsel. Om du vill finnas på vår
sändlista – och inte redan finns där – meddela Anders Tunevi; anders@anderstunevi.se
I Stockholmstrakten finns en rad andra föreningar med anknytning till Norden och vi
samarbetar gärna med de övriga och sprider också gärna information om deras
arrangemang inom det område som vi delar med dem.
Väl mött på höstens arrangemang!

Kaj Nordquist
Ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden

PROGRAM HÖSTEN 2016
GRANNLAND STORBRITANNIEN
Tisdag den 27 september kl 18
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Det finns väl knappast något land utanför Norden som vi tror att vi känner så väl som
Storbritannien. Genom litteratur, filmer, tv-serier, musik, språkkurser och teaterbesök i
London har vi förvisso tagit till oss mycket av brittisk historia, brittiska deckare och
brittisk humor. Men hur väl känner vi britternas värderingar, politik och ekonomi? Är
det egentligen ett land eller flera länder?
Nu vet vi hur det gick i folkomröstningen om Brexit, men vilka blir följderna? Vad
händer med Storbritannien? Vilka effekter kan Storbritanniens Brexit-val ha på
Unionens nordiska medlemmar?
Nicholas Aylott är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Han är inriktad på
jämförande europeisk politik, särskilt partipolitik, framför allt i Norden och Baltikum.
Han har tidigare arbetat på Keele University i England och på Umeå universitet. Efter
15 år i Sverige betraktar han politik i sitt hemland, Storbritannien, med en viss distans,
men med allt större intresse.
Avgift 40 kronor, inklusive en lätt förtäring. Föranmälan är inte nödvändig, men av
praktiska skäl får du gärna säga till någon dag i förväg om du tänker komma.
Anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

VIKINGAR OCH VÄLFÄRD – OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I DE NORDISKA LÄNDERNA
Onsdag den 19 oktober kl 18
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Föreningen Norden planerar flera seminarier som jämför samhällsservice i de nordiska
länderna. Ett första handlar om hälso- och sjukvården.
Mats Brommels är professor vid Institutionen för lärande, informatik, management
och etik (LIME), Karolinska institutet.
Avgift 40 kronor, inklusive en lätt förtäring. Föranmälan kan göras till
oesten.bohlin@telia.com eller med SMS till 073 253 40 75 senast den 17 oktober.

NORDEN OCH BALTIKUM - FRÅN STÖD TILL SAMARETE
Måndag den 24 oktober kl 18
Föreningen Nordens lokaler, Drottninggatan 30, T-bana T-Centralen
Nordiska rådet och ministerrådet tog kontakt med kollegor i de baltiska staterna kort
efter att de återvunnit sin självständighet i början av 1990-talet. Kontakterna växte och
breddades i snabb takt, och snarat etablerades nordiska informationskontor i Tallinn,
Riga och Vilnius.
Jan Widberg är chef för Nordiska ministerrådets kontor i Riga, och har tidigare varit
generalsekreterare för den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC, ett samarbetsorgan för nationella och regionala parlament i alla länder i Östersjöregionen).
Han berättar om Nordiska ministerrådets samarbete med de baltiska staterna med
tonvikt på Lettland.
Föranmälan är inte nödvändig, men av praktiska skäl får du gärna meddela någon dag i
förväg om du tänker komma. bengttohlsson@gmal.com eller 070 817 65 06

TOVE JANSSON PÅ MILLESGÅRDEN
Lördag 29 oktober kl 14
Millesgården, Herserudsvägen 32, Lidingö. T-bana till Ropsten, sedan buss 201, 202,
204, 205, 206, 211, 212, 221 till Torsviks torg. Därefter ca 7 min promenad.
Tove Jansson (1914-2001) är en av de mest kända finska konstnärerna genom tiderna.
Konstmuseet Ateneum har producerat en vandringsutställning som presenterar
Janssons breda karriär som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och
skapare av Muminfigurerna och -berättelserna. Turnén kommer att starta på
Millesgården.
Vi går och ser på utställningen tillsammans. Inträde 150 kr betalas på plats. De som vill
fikar därefter på Millesgården. Föranmälan till laurakovanen75@gmail.com senast 27
oktober.

KURA SKYMNING
Måndag den 14 november kl 19
Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2. Pendeltåg till Sollentuna C
”Kura skymning” är sedan många år en nordisk tradition som äger rum samtidigt på
bibliotek i hela Norden. En manifestation för nordisk berättartradition och litteratur. Vi

läser valda texter av nordiska författare. I år blir det högläsning ur Vandets vogter av
Emmi Itäranta. Uppläsare är Anders Olsson.
Fri entré. Arrangemanget genomförs av Sollentuna bibliotek i samarbete med
Föreningen Norden

ADVENTSKVÄLL – JUL I NORDEN
Onsdag den 30 november kl 18
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Laura Kovanen berättar om nordiska jultraditioner, vi provar på nordiska
juldelikatesser, lyssnar på julmusik och umgås i ett härligt nordisk sällskap!
Avgift 50 kr, betalas på plats. Föranmälan till laurakovanen75@gmail.com senast 24
november.

VI TIPSAR OM NÅGRA ARRANGEMANG AV NÄRSTÅENDE FÖRENINGAR:

”BARNET FRÅN INGENSTANS – PROJEKT ”LEBENSBORN”
Tisdag 27 september kl 13
Biografen Victoria, Götgatan 67, T-bana Medborgarplatsen
När Kari Rosvall var 64 år fick hon veta att hon “... föddes för att vara en del i
nazisternas avelsprogram”. Hennes mamma var norska och pappan var tysk och hon
föddes i Oslo, på “Lebensbornkliniken”. Därifrån hämtades hon av Heinrich Himmler
och fördes till Tyskland. Efter krigets slut kom hon till Sverige och hamnade hos en
familj i Östergötland. I TV-programmet Skavlan tidigare i år berättade hon om sitt livs
historia och samtidigt kom självbiografin “Barnet från ingenstans” ut. Kari Rosvall bor
numera på Irland, men gör en författarturné i Sverige under hösten 2016.
Pris 200 kr inkl. kaffe och kaka.

MEDICINSK GEOGRAFI
Måndag den 10 oktober kl 18
Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12. T-bana Rådhuset, ev. buss 3.
Sjukdomarnas och hälsans geografi. Anders Schaerström förklarar vad geografi går ut
på, vad geografi har med hälsa och ohälsa att göra samt vad olika slags kartperspektiv
kan säga om hälso- och sjukdomslandskap, spridningsmönster och terapeutiska platser.
Det blir många exempel, inte minst från Norden.
Arrangör är Föreningen Natur och Samhälle i Norden. Föranmälan är nödvändig. Anmäl
till anders.schaerstrom@telia.com eller 070 693 91 28

EN MUSIKRESA GENOM GRÖNLANDS HISTORIA - FRÅN SHAMANTRUMMA VIA
VAIGAT OCH VALFÅNGARNAS POLKA TILL FRIHETSROCK OCH RAP
Söndag 6 november kl 16
Föranmälan till Sylvia Hild som då meddelar lokal till de anmälda.
sylvia.hild@comhem.se

MÖTE MED TARJA HALONEN
Måndag den 14 december
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. T-bana Rådmansgatan
Tarja Halonen var president i Finland åren 2000 - 2012, och var innan dess mångårig
regeringsledamot, bl.a. som utrikesminister 1994-2000. Vi har ännu inte uppgift om
exakt tid eller närmare om tema för mötet. Huvudarrangör är ABF Stockholm.
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