Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2017/2
Nordenvänner!
Var varmt välkomna till sommarens och höstens verksamhet inom
Stockholmsavdelningen av Föreningen Norden.
År 2017 är ett speciellt år. Det är 100 år sedan Finland blev självständigt.
Efter att ha varit en del av det ryska riket blev Finland ett eget land.
Detta kommer att märkas i årets verksamhet på olika sätt.
Vi har inom vår verksamhet ambitionen att ha möten som sätter hela
Norden på kartan varje år. Likaså strävar vi efter att även få med inslag
kring specifika delar av Norden. Precis som händelser och förhållanden i
ett större närområde som påverkar.
I medlemsbrevet finner du ett antal möten och aktiviteter under
sommaren och hösten 2017. Med beskrivningar av vad som händer och
en begäran om föranmälan. För mötesarrangörer är det alltid viktigt att
veta hur många som kommer. Om inte annat, så påverkas planeringen
och eventuella inköp.
Som sagt, var välkommen till kommande möten. Vi återkommer längre
fram med information och fler möten under hösten.
Kaj Nordquist; ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden
Kaj.nordquist@telia.com
Mobil: 070 580 42 94

PROGRAM SOMMAR OCH HÖST 2017

NORDISKT HUVUDSTADSMÖTE
Tórshavn, Färöarna, 25 - 27 augusti
Varje år genomför huvudstadsavdelningarna inom Föreningarna Norden ett möte
med samvaro och program i en av de nordiska huvudstäderna. I år arrangeras
detta 25-27 augusti i Färöarnas huvudstad Torshavn. De teman arrangörerna
utgår ifrån är ”Demokrati och självstyre” samt ”Torshavn Nordens mittpunkt”.
Vi gav i föregående medlemsbrev preliminär information om huvudstadsmötet,
och som vi då utlovade har också en del ytterligare funnits på vår hemsida
http://stockholm.norden.se/
Nu har vi fått ett i det närmaste färdigt program från Torshavn (se nedan).
Observera att bokning av resa och övernattning i Torshavn görs av deltagarna
själva! Ni som vill delta gör klokt i att boka såväl resa som hotell snarast,
eftersom platserna – i varje fall de som kostar minst – riskerar ta slut.
Ett anbud vad gäller hotelluppehåll (tre alternativ) finns på länken NORRONAFELAGITH (2) Samma information finns i bilaga till detta brev. Datumen i anbudet
är felaktiga – mötet äger rum fredag 25 - söndag 27 augusti, men våra kollegor i
Torshavn har meddelat att anbudet gäller även de korrekta datumen.
Programmet börjar kl. 14.00 på fredagen och avslutas efter lunch på söndagen.
(Inget hindrar förstås att den som vill lägger till några dagar för att turista på
egen hand.) I anbudet står att man ber oss boka hotellrum senast 19 maj, men
priset ska gälla så länge det finns rum.
Eventuella frågor och anmälan senast 31 juli (helst tidigare) till föreningens vice
ordförande Bengt Ohlsson, bengttohlsson@gmail.com eller SMS/ tel. 070 817 65
06.
Deltagaravgiften är på 175 euro. Den inkluderar allt i programmet men inte
kostnaden för resa och logi. Motsvarande belopp i SEK betalas genast efter
anmälan till plusgirokonto 179632-5 (Föreningen Norden
Stockholmsavdelningen). Vi för sedan över de samlade deltagaravgifterna till
Föreningen Norden i Färöarna.

Det preliminära programmet ser nu ut som följer:

Start fredag 25 augusti kl. 14.00
14.00 - 15.00 Velkomst i Norðurlandahúsinu (Nordens Hus). Innlegg om landet,
om huset og om hvorfor foreningen norden holder hovedstadsmöte i Færöyerne,
som et felles oppdrag mellom Reykjavík og Torshavn.
15.00 - 16.00 Omvisning i huset og kaffe.
Inkvartering på overnattingssteder fram til 17.00, for nyankomne.
Tur til Kirkjubö.
Omvisning, spasertur, mat og færöysk dans til ut på kvelden.
Hjem för midnatt.

Lördag 26 augusti:
10.00 Rundtur. Nærmere bestemt av vær og andre forhold.
Mat i nærheten av Nordens hus.
20.00 Færöysk/islandsk Konsert.

Söndag 27 augusti:
Temamöter og styremöte.
Afslutning ved lunsj

- - - - - OOO - - - - - -

FINLAND 100 ÅR – RESA GENOM FINLANDS SVENSKBYGDER
7– 10 september (Se bilaga)
Som vi informerade om i föregående medlemsbrev arrangerar vi detta
jubileumsår en kulturresa till det 100-åriga Finland. Den går genom Finlands
rikaste kulturbygder med medeltida kyrkor, historiska herrgårdar, gamla bruk och
städer där det svenska inflytandet är påtagligt.

Mer info om resan och hur du anmäler dig hittar du i det bifogade resebladet
(samma som i föregående medlemsbrev). Frågor kan ställas till
laurakovanen75@gmail.com eller SMS/ tel. 072 263 73 24.
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 10 JUNI. Minst 15 deltagare krävs för att resan
ska genomföras.

- - - - - OOO - - - - - -

NORDEN I VÄRLDEN – MED VÅRA UTLANDSSTYRKOR
Mona Westerlund Lindberg berättar.
Onsdagen den 15 november kl 18.00
Estniska Huset, Wallingatan 32 (T-bana Hötorget)
Avgift: 50 kr inklusive kaffe/the och tilltugg.
Mona Westerlund Lindberg är född i Finland, och arbetar nu som sjukhuspräst i
Solna. Hon har erfarenhet från tre uppdrag som pastor med nordiska
utlandsstyrkor som på FN-uppdrag tjänstgjort i oroshärdar i olika världsdelar.
Mona berättar om vilken nytta utlandsstyrkorna kan göra, om hur livet gestaltar
sig under uppdragen, och om hur det gemensamma nordiska kommer fram i
samband med dem.

- - - - - OOO - - - - - -

Vårt program i övrigt för hösten är inte klart i skrivande stund, men vi arbetar
självfallet med en del mer eller mindre färdiga arrangemang. Dit hör ett föredrag
om ”Järnvägar i Norden” (prel. oktober), en rapport/diskussion efter Nordiska
rådets session (november) och ett möte om ”Finland och Mannerheim”
(december). Vi firar också, liksom förra året, en nordisk adventskväll. Och en del
ytterligare kan säkert tillkomma.
Information om dessa och andra programpunkter kommer i vårt nästa
medlemsbrev i slutet av september.

Ibland kommer programpunkter eller tips om andras arrangemang med relativt
kort varsel, och finns därför inte med i våra medlemsbrev. Information om
sådana arrangemang lägger vi ut på vår hemsida http://stockholm.norden.se/.
De av er medlemmar vi har e-postadress till får också ett meddelande per e-post.
Bland annat därför ber vi er som har en e-postadress, men inte meddelat oss
den, att göra det till Föreningen Nordens medlemsregister marianne@norden.se
Skriv ditt namn och adress samt e-postadressen.

Tips från närstående föreningar och andra nordiska arrangemang:

TOVE JANSSON – JÄMNGAMMAL MED FINLAND
Stina Bäckström
Onsdag 25 oktober kl. 13.00 – c:a 15.00
Biografen Victoria
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Avgift 220 kr inkl. kaffe och kaka
Mumintrollens mamma Tove Jansson var visserligen tre år gammal när Finland
fick sin självständighet – men berättelsen om hennes liv är också berättelsen om
Finland. Kriget, säger Tove, gjorde mig till sagoberättare. Jag vile bort från allt det
hemska omkring oss, till vackra berättelser som börjar ”Det var en gång ….” Från
Finland kommer också Stina Bäckström, litteraturvetare och tidigare
kulturredaktör på den svenskspråkiga radion YLE i Finland, som bjuder på en
personlig presentation av Tove Jansson och hennes värld.

FÖRENINGEN NORDEN STOCKHOLMSAVDEDLNINGEN

Styrelse 2017
Ordförande
Kaj Nordquist, 070 580 42 94, villaberga@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, 08 663 48 57/0720 14 29 80, phtalvitie1@gmail.com
Övriga ledamöter:
Ralf Örvi, 08 720 34 58 / 0760 46 61 21, ralf.orvi@gmail.com
Östen Bohlin, 073 253 40 75, oesten.bohlin@telia.com
Gustaf Skulasson, 070 766 70 76, gustaf@99design.net
Marja Hillerström, 073 972 44 94, vappu51@hotmail.com
Yvonne Lindholm, yvonne.lindholm48@gmail.com
Laura Kovanen, 072 263 73 24, laurakovanen75@gmail.com
(Sammankallande programutskottet.)

Representant ungdomsförbundet (FNUF) – vakant

HOTEL HAFNIA HOTEL HAVN
BLÁDÝPIÐ
HOTEL TILBUD 26 – 28 AUGUST

I forbindelse med konference/event ella hvat eitur tiltakið??? på Færøerne
lørdag 26. august til mandag 28 august, kan vi tilbyde følgende
overnatningsmuligheder
Hotel Hotel Hafnia***
2 nætter i enkeltværelse med morgenmad
2 nætter i delt dobbelt værelse med morgenmad

Pris DKK 2.300,Pris DKK 1.465,-

Hotel Havn***
2 nætter i dobbeltværelse ’single use’ med morgenmad Pris DKK 1.995,2 nætter i delt dobbeltværelse med morgenmad
Pris DKK 1.150,Bládýpið**
2 nætter i enkelt værelse med morgenmad
Pris DKK 1.300,2 nætter i dobbeltværelse ’single use’ med morgenmad Pris DKK 1.690,2 nætter i delt dobbeltværelse med morgenmad
Pris DKK 875,Fly

Hvis I ikke allerede har bestilt flybilletter hjælper vi også gerne med det.

Billeje Skulle I ønske en bil at køre i, mens I er på Færøerne, er vi også
behjælpelige med tilbud på billeje
For at bestille skal I henvende jer til 62°N på tel +298 340060 eller email
incoming@62n.fo
På grund af stor efterspørgsel på hotel overnatning i Tórshavn, bedes i bestille senest
den 19 maj 2017
Med venlig hilsen

GENOM
FINLANDS
SVENSKBYGDER
EN RESA FÖR FÖRENINGEN
NORDEN

Vår resa gör vi med bekväm buss från Helsingfors till Åbo efter en behaglig sjöresa med
Silja Line. Vi följer delvis den anrika Kungsvägen där konungens budbärare redan på
1200-talet red med depescher från Stockholm till Viborg.
Följ med genom Finlands rikaste kulturbygder med medeltida kyrkor, historiska
herrgårdar, gamla bruk och städer där det svenska inflytandet är påtagligt. Så t ex har
över 80 procent av invånarna i Ekenäs svenska som modersmål!

Dag 1. Stockholm – Helsingfors
Samling i Silja Lines terminal i Värtahamnen, Stockholm, där vår färdledare finns från kl
15.15 för att dela ut biljetter och övriga resehandlingar. Efter att ha tagit våra bekväma
hytter i besittning samlas vi vid båtens avgång kl 16.45 för gemensam middag.

Dag 2. Helsingfors – Fagervik – Lappvik – Svartå
Frukost ombord före ankomsten till Helsingfors kl 09.55. På kajen väntar vår buss för
färd mot bruksidyllen Fagervik där vi besöker den lilla herrgårdskyrkan. Det var här som
Carl Jonas Love Almqvist var informator under tidigt 1800-tal. Sannolikt var Fagervik
förebild för Jaktslottet i ”Drottningens juvelsmycke”.
Vi fortsätter mot Hangö udd. Under ”Fortsättningskriget”, som var en del andra
världskriget mellan Finland och Sovjetunionen, var Hangö udd 1940-1941 utarrenderat
till Sovjetunionen. Ortsbefolkningen fick endast 10 dagar på sig att evakuera området och
totalt förlorade omkring 8000 människor sina hem. Ett svenskt frivilligförband,
”Hangöbataljonen”, spelade en avgörande roll under sex månader 1941 vid belägringen
av Hangö. Linjen mellan sovjetiska och finska trupper gick då invid den plats som idag
tillhör Frontmuséet i Lappvik och vi blir här vägledda av en lokal guide som berättar om
förhållanden i krigstidens Hangö. Sent på eftermiddagen fortsätter vi mot Svartå Slott för
middag och övernattning på Herrgårdshotellet.

Dag 3. Svartå – Fiskars - Åbo – Stockholm
Efter frukost får vi en visning av Svartå Slott – en kulturhistorisk pärla – uppfört år 178392. Därefter fortsätter vår resa genom Kyrkslätt, en gång känt som Porkalaområdet. Vårt
första stopp gör vi vid Fiskars Bruk som vid tiden för grundandet år 1649 var Finlands
äldsta företag. Det var vattenkraften som höll byn levande och här byggdes smedjor och
andra verkstäder som idag har förvandlats till ateljéer och studios för olika konstnärer.
Vår lunch serveras i Ekenäs, den idylliska sommarstaden vid Finska viken som fick sina
stadsrättigheter av Gustav Vasa år 1546. I staden bodde under många år Helene
Schjerbeck – en av Finlands mest berömda konstnärer - och vi får en utförlig
information om hennes liv.
På eftermiddagen kommer vi till Åbo - under stormaktstiden Sveriges andra stad. Vi
stannar till vid Gamla Stortorget med rådhuset, från vars balkong julfriden utlyses kl
12.00 varje julafton - en för finländare mycket viktig tradition. Här låg Finlands första
universitet, Kungliga Akademin 1640-1828, grundat av Per Brahe d.y som då var
Finlands generalguvernör. Hans staty står utanför domkyrkan som också ligger vid
torget. Han var en mycket omtyckt statsman och efter hans död sa man - och säger än
idag även om betydelsen nu är något förändrad – ”det var i grevens tid”.
Idag ligger här världens enda helt svenskspråkiga universitet utanför Sveriges gränser,
Åbo Akademi som instiftades 1917 och inledde sin verksamhet 1918.
Vår avslutningsmiddag intar vi på restaurang Kellariravintola – en mysig källarrestaurang
centralt belägen i Åbo. Kl 20.15 avgår Silja Lines fartyg mot Stockholm.

Dag 4. Ankomst till Värtahamnen i Stockholm kl 06.10.
FAKTA
4 dagar * 7 – 10 september

Pris per person, del i dubbelrum/hytt:
5.690:För enkelrum/hytt tillkommer: 910:-

Anmälan direkt till Favoritresor, tel 08-660 18 00, eller info@favoritresor.se
Uppge vid anmälan att du tillhör Föreningen Norden.
I priset ingår: båtresa med Silja Line Stockholm – Helsingfors, Åbo – Stockholm del i
dubbelhytt utsides, transporter, visningar och entréer enligt program, en övernattning på
Svartå Herrgårdshotell del i dubbelrum, två frukostar, tre middagar, två luncher, lokala
guidningar, representant från föreningen Norden, skatt
Priset är baserat på de flygavgifter och skatter som gällde februari 2017. Vi reserverar oss för
pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag. För resans
genomförande erfordras 25 deltagare. Resevillkor enligt FAVORIT-RESORs hemsida
www.favoritresor.se.

FAVORIT Kultur och Temaresor AB
Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm, 08-660 18 00, info@favoritresor.se,
www.favoritresor.se

