Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2018/2
Nordenvänner!
Nu närmar sig sommaren med stormsteg i almanackan. Och den är redan
här i verkligheten. Det innebär förstås att det blir färre möten under en
period i våra sammanhang.
Jag vill passa på att peka på två saker:
1 Vi har ett intressant möte den 31 maj (se nedan), så riktigt över är inte
terminens mötesverksamhet.
2 Nu går vi över till att skicka e-post. Alla som inte uppgett någon epostadress ska givetvis även i fortsättningen få sina medlemsbrev i kuvert
via vanlig post. Men vi ber alla att gå över till e-post om det är möjligt.
Det kostar och tar mycket tid att på gammeldags vis skriva ut, kopiera,
kuvertera och posta medlemsbrev. Dessutom kan vi med e-post
informera om sådant som vi av olika skäl inte hinner få med i
medlemsbrevet. Du som får detta i pappersform men har e-post – sänd
din e-postadress till englin.birgitta@gmail.com !
Vill också passa på att påminna om möjligheten att besöka Köpenhamn i
månadsskiftet augusti/september och delta i huvudstadsmötet, som alltså
samlar medlemmar i Föreningarna Norden från alla de nordiska
huvudstäderna.
Varma sommarhälsningar,

Kaj Nordquist
Ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden

PROGRAM MAJ-OKTOBER 2018
Norden 2018 - från förslag till beslut i Nordiska rådet
Torsdag den 31 maj kl. 18:00
Föreningen Norden, Drottninggatan 30, 7 tr
Riksdagsledamot Pyry Niemi (S) är ordförande för Nordiska rådets utskott för
utveckling och tillväxt. Utskottet arbetar med en bred palett av frågor – bland annat
handlar det om arbetsmarknad, näringsliv, energi, gränshinder och transportpolitik.
Regional- och strukturpolitik, kommunikation och IT hör också till utskottets
arbetsområden. Aktuella ärenden i utskottet rör t.ex. nordisk transportpolitik, nytt
samarbetsprogram om energi, samt ”teknologirevolutionen och Norden”.
Under 2018 är Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet. I det svenska
ordförandeskapsprogrammet är ”hållbart och innovativt Norden” ett huvudtema – hur
ska digitalisering och andra innovationer utnyttjas för att säkra en hållbar utveckling?
Ett nordiskt samarbetsprogram för närings- och innovationspolitik 2018-2021 kommer
att lanseras under det svenska ordförandeskapet.
Utifrån detta redogör Pyry Niemi för det aktuella arbetet i Nordiska rådet och i ”hans”
utskott.
Kaffe/the och smörgås 40 kr. Anmälan (önskvärd, men inte nödvändig) senast den 29
maj till bengttohlsson@gmail.com eller SMS 070 817 65 06.

NORDISKT HUVUDSTADSMÖTE
Köpenhamn, Danmark, 31 augusti – 2 september
Varje år genomför huvudstadsavdelningarna inom Föreningarna Norden ett möte med
samvaro och program i en av de nordiska huvudstäderna. Medlemmar från Föreningen
Nordens avdelningar i alla de nordiska huvudstäderna deltar. I år arrangeras detta den
31 augusti – 2 september i Köpenhamn. Preliminärt program finns som bilaga till detta
medlemsbrev.
Deltagaravgiften, 175 euro, täcker transport till de olika platserna enligt programmet,
båttur fredag, middag och uppläsning fredag, entré på de muséer som nämns i
programmet, middag lördag och lunch söndag. (Drycker ingår dock inte, utan betalas
separat.) Därutöver betalar var och en för resa till/från Köpenhamn och för logi där.

Föreningen Norden Köpenhamn har en överenskommelse med Comfort hotel på
Vesterbrogade 23, som erbjuder enkelrum inkl. frukost för 1350 Dkr per dygn och
dubbelrum inkl. frukost för 1550 Dkr per dygn. Information om det hotellet finns på
hemsidan https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comforthotel-vesterbro/
Den som önskar utnyttja det erbjudandet måste lämna en bindande anmälan och
betala hotellkostnaden till Föreningen Norden Köpenhamn senast den 25 juli (eftersom
Föreningen Norden betalar samlat och i förskott till hotellet för alla i gruppen som bor
där).
Annars går det naturligtvis bra att bo privat, eller på vilket hotell man vill. Då bokar och
betalar man själv direkt till det hotell man väljer. I så fall räcker det om man anmäler
sig och betalar av deltagaravgiften senast den 1 augusti.
Föreningen Norden Stockholms vice ordförande Bengt Ohlsson kan besvara frågor på
adress bengttohlsson@gmail.se eller telefon/SMS 070 817 65 06. Vi har ännu inte fått
uppgift om betalningssätt (kontonr etc.) från Köpenhamn, och får därför göra så, att en
icke bindande intresseanmälan görs till adressen ovan – e-post eller SMS – så
vidarebefordras den informationen så snart vi har den.

BALTISKA LÄNDERNAS 100 ÅR
Torsdag den 6 september kl. 18.00
Estniska huset, Wallingatan 34
Ett samtal med Sveriges ambassadör i Vilnius 2008-2011 Ulrika Cronenberg Mossberg
och Sveriges ambassadör i Tallinn sedan 2013 Anders Ljunggren.
Avgift 50 kr inklusive kaffe/te och smörgås. Anmälan senast den 4 september
till Barbro Graeffe, barbrograeffe@yahoo.se eller tel. 073 810 80 93 (SMS)

DE NORDISKA LÄNDERNAS MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR OCH
ASYLSÖKANDE
Tisdag den 25 september 2018 kl. 18.00
Föreningen Norden, Drottninggatan 30, 7 tr.
Forskaren Patrick Joyce från RATIO - Näringslivets forskningsinstitut - har jämfört
mottagande och integration av flyktingar i Sverige med Norge och Danmark. Sverige
brukar få höga betyg i internationella jämförelser av integrationspolitik. Samtidigt är
skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige näst högst i
Europa. Finns det områden där våra grannländer gjort andra och bättre vägval än vi?
Servering av kaffe och te och bröd. Kostnad 50 kr.
Anmälan senast den 20 september 2018 till birgitta.englin@globalutmaning.se

TEMA GRANNLAND NORDEN
”ATT LEVA I OCKUPERAT LAND”
Torsdag den 4 oktober kl 14.00
Timmermansgården, Timmermansgatan 46 (nära Södra station).
Jacomien Holmgren växte upp i Holland och levde under fem år i ett land under
ockupation. Vad gör det med en ung flicka? Vad gör det med ett land?
50 kr inklusive kaffe och bulle. Anmälan senast den 2 oktober till Barbro Graeffe,
barbrograeffe@yahoo.se eller tfn 073 810 80 93 (SMS).

ÅLDERSVÄNLIGA STÄDER I NORDEN
Tisdag den 16 oktober 2018 kl. 18.30
Föreningen Norden, Drottninggatan 30, 7 tr.
Projektledaren Ann Jönsson från Nordens Välfärdscenter (NVC) inleder. Hur skapar vi
samhällen där vi kan leva aktivt och ha livskvalitet när vi blir gamla? Att planera ett
samhälle med - och tillsammans med - äldre människor gynnar ofta också många andra
grupper. Nordens Välfärdscenter har undersökt arbetet i några av de nordiska städer
som är med i nätverket "Age-friendly cities and communities". Ann Jönsson berättar
om de goda exemplen från de nordiska städerna.
Servering av kaffe och te och bröd. Kostnad 50 kr. Anmälan senast den 13 oktober
till birgitta.englin@globalutmaning.se

NORDISK LITTERATURVECKA OCH KURA SKYMNING
12-18 november 2018
Nordiska litteraturveckan är ett högläsningsevenemang då samma nordiska litteratur
relaterad till ett valt tema läses upp och diskuteras samtidigt i hela Norden, Baltikum,
samt övriga Norden-intresserade institutioner runtom i världen. Projektet
administreras av Föreningarna Norden. Årets tema är ”Hjältar i Norden”, och årets
författare 2018 är islänningen Einar Már Guðmundsson med boken ”Kungar av Island”
Mer information om Kura skymning och Stockholmsavdelningens deltagande i nästa
utskick.

För senare delen av hösten tillkommer ytterligare möten och programpunkter, som
dock inte är klara i skrivande stund. Ni som är medlemmar är alla välkomna att
kontakta någon i styrelsen (t.ex. de personer som nämns för olika programpunkter
ovan) med förslag. Vi räknar med att sända ut ett medlemsbrev i i höst med
information om nya programpunkter.
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/.

BILAGA till medlemsbrev 2018/2
Preliminärt program för

Hovedstadstræf 31/8-2/9 2018

København:
VORES nordiske
storby
”Byudvikling, brugerinddragelse, bæredygtighed.”
Fredag d. 31/8
Kl.10.30 registrering af deltagere i Nordens hus. Hjemsted for Nordisk Ministerråd og Nordisk
Råd http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/steder/danmark/richimage.2017-0217.1570680499/view
Kl.11-13:00 ”Hvordan har Norden det?” presentation av Nordisk Minister Råd.
Kl.13:30-15:30: Sejltur rundt i Københavns nordlige kanaler, steder hvor andre ikke kan
komme. Rundvisning ved By og Havns direktør omkring den nye byudvikling.
Kl.19 Middag i Kong Håkons Kirke med oplæsning af Karen Blixen novelle ”Babettes gæstebud”
Lørdag d. 1/9
Möte för styrelsemedlemmar i huvudstadsavdelningarna
Egen tid för övriga deltagare. (Föreningen Norden Köpenhamn kan ge förslag på sevärdheter.)
Lunch på egen hand.
Kl.13 med tog og bus fra København Hovedbanegård for dem, der ønsker at følges ad
sammen, ellers mødes vi kl 14.00 vid entrén till:
Kl. 14-17 Karen Blixen museum Rungstedlund, se mere på http:/ /blixen.dk/

Kl.18 Dyrehavsbakken. Et forlystelsessted (nöjespark) nord for København, se mere på
https://www.bakken.dk/
For dem, der kender den danske tv serie Matador, så er her opbygget en kopi af de vigtigste
bygninger i Korsbæk.
Kl. 19 Middag på Dyrehavsbakken.
Søndag d.2/9
Fyra alternativ A – D till besök i grupp 9:30-12:30. Man vælger inden turen til København.
Grupperne mødes kl.9:30 et centralt sted.
A) ”Superkilen” En park på Nørrebro designet af Bjarke Ingels, der hylder Nørrebros
etniske mangfoldighed med mere end 50 nationaliteter. Se mere på
http://superflex.net/tools/superkilen/image
B) Davids samling. Museum med både ny og gammel dansk kunst, Islamisk og europæisk
kunst. Se mere på: https://www.davidmus.dk/
C) BLOX er et af de helt store udviklingsprojekter i København. Omfatter både
Legepladser, Cafeer etc. og Dansk Arkitektur Center, lige ved Den Sorte Diamant. Se
mere på http://www.blox.dk/,
D) Grønne byhaver, se hvad København tilbyder af grønne oaser.

Kl.13-14 Farvellunch på Axel Torv (lige ved Tivoli).

