Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2016/4
Nordenvänner,
Var mycket välkomna till senhöstens och vinterns verksamhet! Själva julen är alltid en
del av året då vi i Norden firar årstidsvändningen och att vi åter går mot ljusare och
varmare tider. Men tiden fram till jul har också sina poänger. En av dem är att möten
och aktiviteter även mitt i Stockholms stad kan bli välbesökta. Likadant är det efter
julen, då fokus i våra liv kretsar kring de större sammanhangen och inte bara den lilla
världen som under helgerna.
Föreningen nordens Stockholmsavdelning fortsätter att ha program som speglar
samhälle, kultur och politik i alla våra nordiska lände. Men också att återspegla och
följa läget i andra relevanta grannländer.
Gå gärna in på vår hemsida http://stockholm.norden.se!
Vi vill 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 senhöstens och vinterns arrangemang!

Kaj Nordquist
Ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden

PROGRAM HÖSTEN/VINTERN 2016/17

KONSERT MED MUSIKVERK AV KAROLINA ERÍKSDÓTTIR
- Vore jag en kvinna Tisdag 29 november kl. 18.00
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Folkungagatan/Nytorgsgatan.
På konserten framförs verk av den isländska kompositören Karolina Eiríksdóttir. Hon
var nominerad till Nordiska rådets musikpris 2016 för operan MagnusMaria. Konserten
organiseras för att hedra Eiríksdóttir i samband med att operan sätts upp på
Stockholms Stadsteater.
Mezzosopranen Ásgerdur Júníusdóttir, som innehar en av de viktigaste kvinnorollerna i
operan, och pianisten Tinna Þorsteinsdóttir, framför bl.a. en nyskriven sångsvit som
Eiríksdóttir komponerat till en samling dikter av den isländske författaren Sjón, som fick
Nordiska rådets litteraturpris 2005.
Efter konserten bjuder Islands ambassadör, Estrid Brekkan, på förfriskningar.
Fri entré. Föranmälan senast 27 november till stosvar@mfa.is, tel. 08 442 8300.
Konserten arrangeras i samarbete mellan Islands ambassad i Stockholm, Föreningen
Nordens Stockholmsavdelning och Samfundet Sverige-Island.

ADVENTSKVÄLL – JUL I NORDEN
Onsdag den 30 november kl. 18
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Folkungagatan/Nytorgsgatan
Laura Kovanen berättar om nordiska jultraditioner, vi provar på nordiska
juldelikatesser, lyssnar på julmusik och umgås i ett härligt nordiskt sällskap!
Avgift 50 kr, betalas på plats. Föranmälan till Laura Kovanen,
laurakovanen75@gmail.com , 072 263 73 24, senast 24 november.

NORDISKA RÅDET – INITIATIV I DET NORDISKA SAMARBETET
Onsdag den 25 januari kl. 18
Föreningen Nordens lokaler, Drottninggatan 30
I Nordiska rådet samarbetar de nordiska ländernas parlament och regeringar. Där
överblickar man alla delar av det officiella nordiska samarbetet, följer upp vad som
händer på olika områden och tar initiativ till nya samarbetsprojekt.
Riksdagsledamot Hans Wallmark (M) är ordförande för Sveriges delegation till
Nordiska rådet (och var dessförinnan vice ordförande). Han ingår i Nordiska rådets
presidium, som är det högsta beslutande organet mellan sessionerna. Hans Wallmark
berättar om Nordiska rådets arbete med tonvikt på aktuella frågor vid sessionen i
november 2016 och på prioriterade områden för arbetet framöver.
Föranmälan senast den 23 januari till Laura Kovanen, laurakovanen75@gmail.com,
072 263 73 24.

ÅRSMÖTE
Tisdag den 21 februari kl. 18
Estniska huset, Wallingatan 34
Leif Jacobsson inleder på temat FÖRENINGEN NORDENS HISTORIA – OCH FRAMTID
Efter nästan hundra år finns det anledning att erinra om hur Föreningen Norden kom
till och hur den har förändrats med tiden. Inför framtiden gäller det givetvis att bevara
organisationens själ och motiv samtidigt som verksamheten anpassas till nya ålen
kulturtidskrift om yrken och professioner. Han har särskilt fördjupat sig i Föreningen
Nordens historia. Han berättar om personer, skeden, händelser .... under de nästan
hundra år som föreningen har funnits. Det inspirerar till en diskussion om Föreningen
Nordens uppgifter förutsättningar och möjligheter inför framtiden.
Därefter hålls sedvanliga årsmötesförhandlingar. En given punkt på dagordningen är val
av styrelse för det kommande året. Den som är intresserad av att bidra till styrelsearbetet är välkommen att vända sig till föreningens valberedning (kontaktuppgifter på
sista sidan).

MARIEHAMNS LITTERATURDAGAR

Mariehamn, 24 – 26 mars
Mariehamns litteraturdagar är en årligen återkommande festival som arrangeras en
helg i mars i Mariehamns stadsbibliotek. Arrangörerna bjuder in författare och artister

och skapar ett litterärt program kring ett utvalt tema. 2017 firar litteraturdagarna 25års jubileum! Program m.m. kommer att finnas på www.litteraturdagarna.ax
För Föreningen Nordens medlemmar finns ett paketpris för hela arrangemanget på 320
euro per person i dubbelrum och 390 euro per person i enkelrum. I priset ingår båtresa
Stockholm/Mariehamn t/r inklusive buss/taxi i Mariehamn, entré till alla dags- och
kvällsprogram, litterär 3-rätters supé inklusive dryck på lördagen, litterär brunch på
söndagen samt hotell (två övernattningar).
Eventuella frågor samt anmälan till Barbro Graeffe, 073 810 80 93,
barbrograeffe@yahoo.se Preliminär anmälan senast 16 januari (begränsat antal
platser, först till kvarn gäller), bindande anmälan 15 februari. I anmälan ska ingå
förnamn, efternamn, födelseår, dubbelrum eller enkelrum samt vem som skall
övernatta med vem, samt kontaktuppgifter (hemadress, e-postadress och/eller
telefon).

TRE FÖRFATTARE, TRE PERSPEKTIV, TRE BERÄTTELSER
Måndag den 24 april kl. 18
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. T-bana Rådmansgatan
Anna Lindholm, Christina Falck och Emelie Enckell har skrivit var sin bok om Finlands
svåra väg till självständighet med det avgörande året 1917 och inbördeskriget 1918 i
fokus. Böckerna är baserade på autentiska och privata källor. Berättelserna vill bidra till
förståelsen för vad denna period betydde för individen och för dagens Finland.
Anna beskriver i dokumentär och analytisk form fem kvinnor före och under
inbördeskriget i ’Projekt Ines’. Boken bygger på ett gediget arkivmaterial, bl.a.
dagböcker och intervjuer. Med sina morföräldrars brev som grund skildrar Christina
vita och röda bosatta på samma gård i romanen ’Vi eller de – Finland 1918’. Även de
svenska frivilligas insatser i inbördeskriget belyses. Emelies biografi om sin far, ’Olof
Enckells liv i centrum av en kulturepok’ – visar hur 1918 satte djupa spår hos
kulturjournalisten, för vilken våld och häftiga motsättningar var outhärdliga.
Tillsammans ger de en mångfacetterad bild av händelserna 1917-1918, och ställer
frågor om dagens och morgondagens Finland.
Detta är ett samarrangemang mellan ABF Stockholm, Sverigefinska Riksförbudet, FNUF
Stockholm och Föreningen Nordens Stockholmsavdelning, och en del av
jubileumsprojektet SuomiFinland 100.

MÖTE MED TARJA HALONEN
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. T-bana Rådmansgatan
I föregående medlemsbrev aviserade vi ett möte med Tarja Halonen i december. Det
mötet har senarelagts sedan det meddelats att Tarja Halonen måste prioritera andra
resor. Vi arbetar nu vidare med utgångspunkt att mötet ska kunna äga rum i april/maj.
Huvudarrangör är ABF Stockholm.
Tarja Halonen var president i Finland åren 2000 - 2012, och var innan dess mångårig
regeringsledamot, bl.a. som utrikesminister 1994-2000. De senaste åren har hon bl.a.
arbetat med olika FN-uppdrag om hållbar utveckling, klimat och hälsofrågor.

100 ÅR – RESA TILL FINLAND
Vi kommer att arrangera en fantastisk kulturresa till det 100-åriga Finland på
sommaren 2017. Mer information om detta kommer i början av nästa år.
Kontaktperson: Laura Kovanen, laurakovanen75@gmail.com

Styrelse 2016
Ordförande: Kaj Nordquist, 070-5804294, e-post: kaj.nordquist@telia.com
Vice ordförande: Bengt Ohlsson, 070 817 65 06, bengttohlsson@gmail.com
Sekreterare: Maria Häggman, 070 566 25 82, maria.haggman@gmail.com
Kassör: Pirjo Talvitie, 08-6634857 / 0720-14 29 80, phtalvitie1@gmail.com
Övriga ledamöter
Anders Tunevi, 08 720 22 67, anders@anderstunevi.se (Hemsidesansvarig)
Ralf Örvi, 08 720 34 58 / 0760 46 61 21, ralf.orvi@gmail.com
Östen Bohlin, 073 253 40 75, oesten.bohlin@telia.com
Annika Rosenlew, 073 397 60 98, annika.lew@live.se
Laura Kovanen, 072 263 73 24, laurakovanen75@gmail.com (Sammankallande
programutskottet.)
Katarina Wicksell, 070 786 60 15, katarina.wicksell@sv.se
Representant ungdomsförbundet (FNUF)
Fatma Rahma, 076 221 94 26, fatma-rahma@hotmail.com

Valberedning 2016
Inger Kull (sammankallande), 073-954 52 54, inger.kull@outlook.com
Anita Johansson, 070-671 04 36, anita.johansson@nacka.se
Barbro Graeffe, 073 810 80 93, barbrograeffe@yahoo.se

