
Tiden springer i väg. Nu har snart årets första vårmånad passerat och vi ser fram emot att
värmen kommer tillbaka. Pandemin som fortfarande härjar gör det svårt att träffa sina nära och
kära. Även på jobbet är pandemin en utmaning, inte minst för att arbetslivet sedan nästa ett år
tillbaka sköts hemifrån digitalt. Samtidigt händer det många positiva saker på Föreningen
Norden och vi är glada över att arbetet går framåt och att vi tillsammans arbetar för att Norden
ska vara världens bästa plats att bo och leva i. Det är väl värt att firas och det kommer vi göra
med Nordens dag i antågande.  På tal om firande, kommer er kommun att flagga nordiskt på
Nordens dag? Ta gärna en bild och skicka till Anna på ansc@nordjobb.org. 

Verksamhetsnytt

Tack till er som deltog på förbundsstyrelsens digitala möte den 16 mars. Vi tackar för alla idéer
och tankar som ni delade med er av och vi hoppas att ni fann mötet lika givande som vi gjorde.
Nästa digitala möte äger rum i månadsskiftet maj/juni. Vi återkommer med information längre
fram.  

Digitala infomöten för medlemsrörelsen fortsätter
Vi fortsätter med digitala infomöten under våren. Syftet är att tillsammans möta och hantera de
utmaningar som det nordiska samarbetet står inför i spåren av pandemin. Nästa planerade
infomöte sker torsdag den 25 mars och har tema Opinionsbildning. Vi kommer prata om varför
opinionsbildning är så viktigt och hur man praktiskt går tillväga. Anmälan görs på denna länk:
http://simplesignup.se/private_event/178523/7cece2dd91

Därefter följer infomöte med tema Sociala medier den 28 april och tema Nystart och
engagemang den 25 maj. 
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Nordens dag

Webinarium Nordens dag den 23 mars
På Nordens dag den 23 mars kl 13.00–14.15 anordnar Föreningen Norden och Svenska institutet
webbinariet: Så uppfattar de nordiska länderna varandra – och hur påverkar det samarbetet. På
webbinariet presenterar Svenska institutet och Föreningen Norden var sin ny studie vilket följs av
intressanta diskussioner och fördjupade samtal om framtiden för det nordiska samarbetet.
Webbinariet passar alla som är intresserade om nordiska frågor och nordiskt samarbete. Tipsa
gärna vidare. Mer information om webbinariet finns på vår hemsida. En inbjudan har skickats ut
till alla medlemmar via mejl. Du kan även anmäla dig via länken på hemsidan. Varmt välkommen! 

Nordiskt gästabud
Det nordiska gästabudet är en gammal festtradition där nordisk mat och underhållning står i
centrum. Gästabudet är ett utmärkt tillfälle att låta oss inspireras av varandra och visa upp
Nordens kulturella mångfald. I medlemsmejlet som skickades ut förra veckan finner ni årets
nordiska meny. Menyn har samskapats av Föreningen Norden Danmark, Finland, Färöarna,
Island, Norge, Sverige, Åland och Nordens Institut på Grönland i samarbete med Restaurang 54
grader i Köpenhamn. 

Ny kommunikationssatsning - En nordbo om Norden
I samband med Nordens dag släpper Föreningen satsningen En nordbo om Norden som syftar
till att väcka intresse för nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom att lyfta en bredd av
talespersoner som delar med sig av vad Norden betyder för dem utifrån deras tillvaro och
personliga erfarenheter vill vi belysa Norden från olika vinklar och perspektiv. Vår förhoppning är
att de utöver att skapa intresse för nordiska frågor även kan förmänskliga vad nordiskt
samarbete handlar om. En nordbo om Norden kommer kommuniceras i Föreningens sociala
medier och på hemsidan med start efter Nordens dag och framåt. 

Rapport från föreningens projektarbete

Min demokratiska röst - en podd med samtal i fokus
Föreningen har fått finansiering av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor Mucf, för
att spela in en poddserie om demokrati. Programledare är Li Skarin som tillsammans med en
ungdomspanel kommer diskutera olika aktuella frågor om demokrati i Sverige och i Norden.
Podden kommer bestå av fem avsnitt och inspelning är planerad i slutet av mars. I samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan tar föreningen fram ett diskussionsmaterial som tillsammans
med podden utgör ett underlag för att hålla poddcirklar om demokrati. Vill er lokalförening hålla
poddcirklar för era medlemmar? Kontakta ansvarig projektledare för mer information.
sofia.ewerlof@norden.se



Jag önskar er en fortsatt fin mars och 
en glad Nordens dag! 

Josefin Carlring

Generalsekreterare

Vi hälsar Emelie Dahlström -Ravn välkommen
till kansliet

Emelie är ny Programansvarig för engagemang och
folkbildning och kommer arbeta med att utveckla
föreningens medlemskap, partnerskap och
organisering. Emelie har bakgrund inom
internationellt utvecklingssamarbete och kommer
senast från en roll som regionansvarig på Mötesplats
Social Innovation. Hon har även arbetat som
generalsekreterare på den ideella föreningen
Kodcentrum och som ansvarig på verksamheten
Sopact. Har du frågor som rör föreningens
utvecklingsarbete inom medlemskap, partnerskap och
organisering kan du mejla till 
emelie.dahlstrom-Ravn@norden.se

Kontakten med lokalföreningarna är viktig för oss på kansliet. Därför
är vi glada över att så många läser Föreningsnyheterna och att ni
medverkar på våra digitala möten och informationsträffar. I
pandemitider är det viktigt att fira det som firas kan. Därför hoppas
jag att ni passar på att fira Nordens dag ordentligt och att ni har
möjlighet att delta under webbinariet den 23 mars.


