Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2018/1
Nordenvänner!
År 2018 fortsätter Stockholmsavdelningen inom föreningen Norden
enligt samma linje som tidigare. Vi vill, genom våra möten, 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 Nordiska ministerrådet. Och
under 2018 är det Sverige som innehar ordförandeskapet i ministerrådet.
Mötesverksamheten ser, som framgår av utskicket, lovande ut. Inom
föreningen är vi alltid öppna för fler förslag.
Vi kommer med det snaraste att gå över från att skicka ut brev till att
skicka ut e-post. Det kommer att spara in åtskilligt med pengar, som
bättre kan användas inom verksamheten.
Till er vi har e-postadress till kan vi dessutom sända ut påminnelser och
information om nya möten eller aktiviteter som ibland kan dyka upp med
relativt kort varsel. Sådan information ska också finnas på vår hemsida
http://stockholm.norden.se/
Vi återkommer, förhoppningsvis i nästa medlemsbrev, till detta.
Till dess, väl mött under vårens aktiviteter!

Kaj Nordquist
Ordförande, Stockholmsavdelningen Föreningen Norden

PROGRAM VÅREN 2018
NORDENS DAG
Fredag den 23 Mars kl 12-18
Centralstationen, Stockholm
Arrangör: Föreningen Norden
Kom och fira Nordens dag med Föreningen Norden på Stockholms Centralstation med
temat ”Ett norden för alla”. Johan Wester, känd moderator och komiker, kommer att
leda dagen under flertalet panelsamtal på scen tillsammans med gäster som
utrikesminister Margot Wallström, jämställdhetsminister Åsa Regner, Jan Eliasson,
Björn Ranelid med flera. Organisationer som Make Equal, ensamkommandes förbund
och Arbetsförmedlingen kommer även att finnas på plats. Mellan panelsamtalen
kommer nordiska artister att uppträda och det kommer att finnas ett aktivitetstorg
med deltagande från bland annat de nordiska ambassaderna i Stockholm.
Hela dagen avslutas med Finskt disco för att fira norden och helgen!
Mer info och detaljerat program på: http://norden.se/nordens-dag-23-3/

DEN NORDISKA MODELLEN - FORTSATT FRAMGÅNGSRIK?
Onsdag den 28 Mars kl 18:00
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30
Mats Ericson, professor i Industriell arbetsvetenskap vid KTH och docent vid Karolinska
Institutet, inleder om hur vi i Norden har utvecklat vårt arbets- och samhällsliv.
Internationellt visas ”Den nordiska modellen” stort – och i huvudsak positivt – intresse.
I många internationella jämförelser av hälsa, livskvalitet, ekonomiskt välstånd och
jämlikhet syns de nordiska länderna bland de tio främsta.
Kommer vi i Sverige och Norden att kunna behålla dessa positioner?
Eller medför migration och europeisk integration att vi blir mera lika andra?
Servering av kaffe, te och bröd. Kostnad 40 kr.
Anmälan senast den 26 Mars till Östen Bohlin, oesten.bohlin@telia.com, tel 073
2534075 (SMS) eller Laura Kovanen laurakovanen75@gmail.com

UTSTÄLLNING VI KOM TILL LIDINGÖ OCH FÖRELÄSNING PÅ
LIDINGÖ MUSEUM
Onsdag den 4 april kl 18:30
Lejonvägen 26A, 181 32 Lidingö (Hembygdsföreningen ligger i Lidingö Centrum mitt
emot Coop). Lidingö Hembygdsförening arrangerar evenemanget.
Lidingö Museum håller en föreläsning om utställningen Vi kom till Lidingö av de fem
personer som gjort utställningen. Lidingö har lång tradition av invandring, ända sedan
ålänningar flydde undan tsar Peter på tidigt 1700-tal. Därefter kom krigs- och politiska
flyktingar från 1930-talet som följdes av arbetskraftinvandring under 1950- till 1970talet. Från 1980-talet fram till idag har invandring skett från Chile, Balkan och dagens
alla krigsområden. Utställningen visar mycket fakta varvat med ett stort antal
berättelser och intervjuer från invandrade Lidingöbor. Vill man lära sig något om
invandring till Sverige och Lidingö ska man absolut besöka denna utställning.
Inträde: 40 kr, 25kr för kaffe med kaka
Anmälan till laurakovanen75@gmail.com senast 28.3, som sänder informationen
vidare till hembygdsföreningen.

GRÖNLAND – DJURLIV, MILJÖGIFTER OCH KLIMATFÖRÄNDRING
Tisdag den 10 april kl 18.00
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30
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.
Avgift 50 kr, vilket inbegriper fika med ostmacka.
Föranmälan är nödvändig, senast dagen före: Anders Schærström,
anders.schaerstrom@telia.com; 08 758 30 03; 070 693 91 28
Samarrangemang med Föreningen Natur och Samhälle
i Norden samt Studieförbundet Vuxenskolan

NORDSJÖKOMMISIONEN - SAMARBETE MELLAN
REGIONER RUNT NORDSJÖN
Tisdag 17 April kl 18:30
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30
Kerstin Brunnström är regionpolitiker (S) i Västra Götalands-regionen och sedan 2016
ordförande för Nordsjökommissionen. Hon inleder vår diskussion om regionalt
samarbete kring Nordsjön.
Samarbetet omfattar 32 regioner i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna,
Frankrike, England och Skottland. Det gäller havsfrågor, transportfrågor, energi/klimat
och kustregioners utveckling.
Aktuellt för organisationen idag är havsplanering, effekter av klimatförändringar,
frågan och skräp och plast in havet - och hur samarbetet kommer att påverkas av det
brittiska EU-utträdet - BREXIT.
Kaffe, te och bröd serveras. Kostnad 40 kr.
Anmälan senast den 13 april till Östen Bohlin e-post oesten.bohlin@telia.com tel 073
2534075 (SMS) eller Laura Kovanen laurakovanen75@gmail.com

ÖSTERSJÖNS FRAMTID
Tisdag den 24 april 2018 kl 18.00
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30
Marmar Nekoro, Stockholms Universitet och Bo Andersson, föreningen Norden,
redovisar erfarenheter från konferensen BALTIC SEA FUTURE 8-9 mars 2018
"FÖRENINGSLIVETS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I HÅLLBARHETSARBETET"
Kaffe eller te med bröd serveras.
Avgift: 40 kr
Anmälan senast den 18 april till Östen Bohlin oesten.bohlin@telia.com eller Laura
Kovanen, laurakovanen75@gmail.com

KLIMATFÖRÄNDRING – ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
Tisdag den 8 maj kl 18.
Tellus fritidscenter, Rosenlundsgatan 44 A. (Nära Södra station)
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.
Avgift 50 kr, vilket inbegriper fika med ostmacka.
Föranmälan, senast dagen före: Anders Schærström, anders.schaerstrom@telia.com;
08 758 30 03; 070 693 91 28
Samarrangemang med Föreningen Natur och Samhälle
i Norden samt Studieförbundet Vuxenskolan

HUVUDSTADSMÖTET 2018
Varje år träffas medlemmar från Föreningen Nordens huvudstadsföreningar i någon av
de nordiska huvudstäderna. I år äger det rum i Köpenhamn den 31 augusti – 2
september. Programmet är inte klart ännu, men blir säkert intressant och trevligt som
vanligt. Vi återkommer med mer information om detta i nästa medlemsbrev.

