Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2017/4
Nordenvänner!
Året 2017 tar alldeles strax slut. Ett år präglat av Finlands 100årsjubiléum i Stockholmsavdelningen inom Föreningen Norden. Nu
väntar en paus över jul- och nyårshelgerna. Något vi ofta glömmer,
åtminstone i Sverige, är att trettondagen också har en betydande plats i
jultraditionen.
År 2018 fortsätter vi enligt samma linje som tidigare. Våra möten har
som ambition att sätta Norden på dagordningen i Sverige. Tanken är att
uppmärksamma alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena.
På olika sätt vill vi också förmedla arbetet inom Nordiska rådet. Och
under 2018 är det Sverige som innehar ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet. Mötesverksamheten ser, som framgår av utskicket,
lovande ut. Inom föreningen är vi alltid öppna för fler förslag.
Väl mött efter helgerna och på årsmötet i februari!

Kaj Nordquist
Ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden
Detta medlemsbrev innehåller kallelse till årsmötet 2018. Kontakta gärna
valberedningen eller styrelsen om du är intresserad av styrelsearbete eller att
på annat vis aktivt medverka i föreningens verksamhet - t.ex. i
programgruppen eller vid mötesförberedelser. Kontaktuppgifter finner du
på sista sidan.

PROGRAM VINTERN/VÅREN 2018
Ett enigt Norden gör skillnad
Onsdag den 17 januari kl. 19:00 (OBS klockslaget!)
Riksdagsledamoten LARS TYSKLIND (L) är ny ordförande för Nordiska rådets utskott för
ett hållbart Norden. Han redovisar de viktigaste besluten från Nordiska Rådets 69:e
session i Helsingfors. Han bor själv i en gränsregion (Bohuslän) och vet att nordiskt
samarbete är avgörande för regionala förbindelser och ger styrka på europeisk och
global nivå.
Under 2018, då Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet, kommer fokus
att ligga bland annat på klimat och havsmiljö. Andra viktiga frågor är hållbar turism och
sjösäkerhet i Arktis.
Lokal: Föreningen Norden, Drottninggatan 30, 7 tr
Anmäl Dig före den 14 januari 2018 till Östen Bohlin,
email oesten.bohlin@telia.com eller tel 073 2534075 (SMS).

Vem var Egil Skallagrimsson?
Tisdag den 23 januari kl. 18:00
Den fornnordiska gestalten Egil Skallagrimsson blev på nytt aktuell genom nyutgåvan
av Islänningasagorna (2014) och den vackert illustrerade boken ”Islänningasagor,
händelser, platser och bilder” med ett urval episoder ur sagosamlingen. Nanna
Hermansson ger oss en inledning till sagosamlingen, berättar om gestalten och läser
valda stycken ur hans saga. Nanna Hermansson är nordist med starka band till Island
och har i många år arbetat för att sprida kunskaper om landet.
Lokal: Bergshamra Bibliotek
Biblioteket ligger i Bergshamra Centrum, helt nära T-baneutgången mot Bergshamra
Torg.
Fika serveras. Föranmälan krävs inte men av praktiska skäl får du gärna säga till om du
tänker komma. Kontaktperson: Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com;
070 693 91 28; 08 758 3003.

Fåglar i litteraturen
Hugin och Munin, den fula ankungen, Akka från Kebnekaise, ... Fåglar ser vi i naturen,
men de förekommer sedan länge i litteraturen – det må vara verkliga fåglar, fiktiva
fåglar, symboler. Erik Elvers berättar om några exempel från nordisk och annan
litteratur de senaste 3000 åren.
Tid och lokal har inte definitivt kunnat bestämmas när detta blad trycks, men vi siktar
på slutet av januari eller början av februari. Besked kommer via e-post. Intresserade får
gärna höra av sig i förväg för att förvissa sig om besked. Kontaktperson: Anders
Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28; 08 758 3003.

Årsmöte 2018 & Tove Jansson - jämngammal med Finland
Tisdag 13 februari kl. 18:00
Årsmöte 2018
Enligt stadgarna ska årsmöte hållas ”före februari månads utgång”. 2018 blir det alltså
den 13 februari. Preliminär dagordning framgår av stadgarna http://norden.se/wpcontent/uploads/2014/11/Normalstadgar-för-avdelning-2014.pdf Som vanligt vid
kommer årsmötet att behandla verksamhetsberättelse m.m. för det gångna året (dvs.
2017), planer för det kommande året samt val av styrelse. Eventuella motioner ska
vara styrelsen till handa senast den 30 januari 2018 (helst) per e-post till
bengttohlsson@gmail.com eller med vanlig post till Bengt Ohlsson, Sibeliusgången 42,
164 72 Kista. Självklart finns även möjlighet att framföra förslag muntligen vid själva
mötet.
Tove Jansson - jämngammal med Finland
Mumintrollens mamma Tove Jansson var tre år gammal när Finland fick sin
självständighet. Berättelsen om hennes liv är också berättelsen om Finland. - Kriget,
säger Tove, gjorde mig till sagoberättare. Jag ville bort från allt det hemska omkring
oss, till vackra berättelser som börjar ”Det var en gång... Men det var konstnär Tove
egentligen ville vara. Och visst blev hon en fin målare, men inte med de framgångar
hon hade önskat.
Stina Bäckström, tidigare kulturredaktör på Radio Vega/YLE i Finland bjuder på en
personlig presentation av Tove Jansson och hennes värld.
Lokal: Föreningen Norden, Drottninggatan 30, 7 tr.

Mariehamns litteraturdagar
Fredag-söndag 16-18 mars 2018
Mariehamns litteraturdagar är en årligen återkommande festival en helg i mars i
Mariehamns stadsbibliotek. Arrangörerna bjuder in författare och artister och skapar
ett litterärt program kring ett utvalt tema. Program kommer att finnas
på www.litteraturdagarna.ax
För föreningens medlemmar finns ett paketpris för hela arrangemanget på
285 € /person i dubbelrum och 365 € i enkelrum.
I priset ingår:
- Båtresa Stockholm-Mariehamn t/r inklusive buss alt. taxi i Mariehamn
- Entré till alla dags- och kvällsprogram
- Välkomstcocktail med tilltugg på fredagen
- Litterär 3-rätters supé på lördagen
- Hotellrum 2 nätter
Avresa från Stockholm på fredag 16 mars:
7.00 Vi samlas i Vikings terminal Stadsgården i Tegelvikshamnen, 7.45 avresa, 14.15
ankomst till Mariehamn, transfer till hotellet.
Hemresa på söndag 18 mars:
13.45 Transfer från hotellet till Vikingterminalen, 14.25 avresa, 18.55 ankomst till
Stockholm.
Eventuella frågor och anmälan till Barbro Graeffe, 073 810 80 93,
barbrograeffe@yahoo.se
Anmälan senast 1 februari (begränsat antal platser, först till kvarn gäller), bindande
senast 14 februari. Anmälan gäller endast under förutsättning att deltagaravgiften
betalats in (senast 14 februari) till föreningens plusgirokonto 179632-5. Beloppet i
svenska kronor meddelas efter 1 februari till dem som anmält sig.
I anmälan ska ingå förnamn, efternamn, födelseår, medborgarskap, dubbelrum alt.
enkelrum samt vem som delar rum med vem och kontaktuppgifter.
Resan anordnas i samarbete med Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm FNYS
Researrangör: Ålands Turist & Konferens AB

Grönland – Djurliv, miljögifter och klimatförändring
Preliminärt senare delen av april. Tid och plats meddelas i nästa medlemsblad. Den som
vill bli direktinformerad kan vända sig till kontaktpersonen (nedan).
Är det drömjobbet hon har? Ja, för en yrkesbiolog, djurvän och fågelskådare kan det
vara så. Anna Roos är biolog och arbetar vanligtvis på Naturhistoriska Riksmuseet, men
det senaste året har hon sin arbetsplats på Grönlands naturforskningsinstitut i Nuuk.
Där arbetar hon med att söka aktuell kunskap om vad sälar, valar och andra djur äter
och vilka gifter de får i sig. Som fågelskådare har hon inte haft några fritidsproblem.
Men på nära håll har hon också mött intressekonflikter mellan valjakt och artskydd.
Hon har mycket att berätta.
Kontaktperson: Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;
08 758 3003.

Klimatförändring – Ett historiskt perspektiv
Preliminärt i maj. Tid och plats meddelas i nästa medlemsblad. Den som vill bli
direktinformerad kan vända sig till kontaktpersonen (nedan).
Kan vi lära av historien, också när det gäller klimatförändringar? Historikern Fredrik
Charpentier Ljungqvist har specialiserat sig på just klimathistoria och vet hur
klimatskiften har påverkat samhällen och hur människorna hanterat eller inte hanterat
konsekvenserna. Det är insikter som är mycket relevanta i vår tid. Varmare klimat för
tusen år ledde till att indianska civilisationer gick under av torka, medan nordbor
däremot koloniserade södra Grönland – men försvann några århundraden senare. Den
”lilla istiden”, som kulminerade på 1600-talet, orsakade försörjningskriser på många
andra håll. Fredrik har just gett ut boken Klimatet och människan under 12000 år.
Kontaktperson: Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28;
08 758 3003.

Tips: Grönländska högtider och traditioner
En av våra närstående föreningar, nämligen Föreningen Sverige-Grönland, planerar ett
föredrag om traditioner, årshögtider och folkliga upptåg i Grönland. Den som ska
berätta om detta är Karolina Pike som kommer från Östgrönland och arbetar med
kultur på Grönländska Huset i Köpenhamn.
I skrivande stund är tiden inte bestämd. Det kan komma att meddelas med kort varsel.
Vi kan skicka ut information via e-post. Om du vill förvissa dig om att bli underrättad
kan du ta kontakt med Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91
28; 08 758 3003.

Som framgår av detta medlemsbrev är datum för våra programpunkter under senare
delen av våren inte klara i skrivande stund, men vi räknar med att sända ut ett
medlemsbrev i god tid för information om det. Självfallet arbetar vi också med en del
andra förslag och idéer, och ni som är medlemmar är alla välkomna att kontakta någon
i styrelsen med ytterligare förslag.
Vi vet också av erfarenhet att programpunkter eller tips om andras arrangemang kan
komma med relativt kort varsel, och därför inte kan tas med i något medlemsbrev.
Information om sådana arrangemang lägger vi ut på vår hemsida
http://stockholm.norden.se/.

FÖRENINGEN NORDEN STOCKHOLMSAVDELNINGEN

Styrelse 2017/18
Ordförande
Kaj Nordquist, 070 580 42 94, kaj.nordqvist@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

Valberedning 2017/18
Barbro Graeffe, 073 810 80 93, barbrograeffe@yahoo.se
Anders Schaerström, 070 693 91 28, anders.schaerstrom@telia.com

