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Så fort tiden går! Vi står redan på tröskeln till sommaren och ser i backspegeln på en
vinter och vår med stora förändringar i föreningen.

Vårt starkare fokus på samhällsuppdraget, på att bli en tydligare röst i samhällsdebatten, har
gett oss mer uppmärksamhet än på länge. Vi ser att komplexa samhällsutmaningar kräver
alltmer samarbete vilket är just vad föreningen arbetar för. Vi ligger rätt i tiden med vårt arbete och
det ska bli oerhört spännande att fortsätta den påbörjade resan tillsammans med er alla.

Mycket är på gång i föreningen och före sommaren bjuder vi in till ett flertal digitala träffar både för
förtroendevalda och medlemmar i föreningen. Vi hoppas att med dessa träffar skapa möjlighet för
fler att engagera sig för de nordiska frågorna, och att lära av varandras erfarenheter.

Välkommen att träffa förbundsstyrelsen
Nästa digitala möte med förbundsstyrelsen äger rum på onsdag 26 maj kl 17–18. Du är mycket
välkommen att anmäla dig via denna länk. Mötet är en del av vårt arbete att minska avstånden
och öka engagemanget inom föreningen. Mötet är en möjlighet för aktiva i lokalavdelningar och
distrikt att framföra idéer, tankar och utmaningar till förbundsstyrelsen.

Snart dags för digitalt infomöte
Den 3 juni är det dags för vårens femte och sista digitala infoträff. Träffen äger rum kl 16.30–18.
Du kan registrera dig här.
Temat för det kommande mötet är Nystart och engagemang. Under mötet delar vi med oss av
insikter från den kartläggning som pågått under våren 2021. Med ny kunskap och nya insikter i
bagaget blickar vi fram emot hösten och hur vi på bästa sätt driver den nordiska frågan vidare -
med största driv och engagemang.

Ett samtal om Nordens historia
Den 1 juni kl. 13.00–14.00 bjuder Föreningen Norden och Studieförbundet Vuxenskolan in till ett
samtal om vad historian kan lära oss om kris, beredskap, skillnader och likheter mellan de
nordiska länderna. Utgångspunkten för samtalet är författaren och journalisten Bengt Lindroths
senaste bok Vi som inte var med i kriget – om Sverige, Norden, Europa & Coronan. I samtalet
deltar förutom Bengt Lindroth även Anders Ljunggren, f.d. ambassadör och ordförande för
Föreningen Norden Stockholm, Stine Hjelm Hjartland, grundare av Happy Alien, samt Lars-Erik
Larsson, utvecklingsledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Samtalet leds av Föreningen
Nordens generalsekreterare Josefin Carlring.

Mer information om Zooma in på Nordens historia samt hur du anmäler dig till Zoom-samtalet
hittar du här. En inbjudan har gått ut på mejl till alla föreningens medlemmar.

http://simplesignup.se/private_event/179788/e1244abcc7
https://simplesignup.se/private_event/179535/602d1fa965
https://norden.se/zooma-in-pa-nordens-historia-ett-samtal-om-sverige-norden-europa-coronan/


Ny podd sätter demokrati i fokus!
Föreningen har producerat en podd om demokrati. Podden heter Min demokratiska röst och
syftar till att skapa reflektion och diskussion kring grundläggande demokratiska principer och
processer. Li Skarin, känd från både SR och SVT leder podden tillsammans med två ungdomar i
åldrarna 17 och 18 år. Podden har en tydlig nordisk röd tråd genom alla diskussioner och
tillsammans med Nordenforskaren Peter G Stadius får lyssnaren lära sig massor om skillnader
och likheter mellan de nordiska demokratierna. Till podden följer två diskussionsmateriel, ett som
riktar sig till gymnasieskolan och ett som riktar sig till lokalavdelningarna. Studiematerialet gör
det möjligt att strukturerat och enkelt diskutera stora och små frågor som rör något av det finaste
vi har, demokrati.

Podden har premiär i september i samband med lanseringen av Föreningen Nordens nya
hemsida. Kontakta projektledare Sofia Ewerlöf, sofia.ewerlof@norden.se, om din lokalförening vill
hålla poddcirklar för medlemmarna.

Bli en fena på Facebook!
Vill du få en grundlig genomgång i hur man använder Facebook?
Glöm i så fall inte att anmäla dig till ett utbildningstillfälle via denna länk. När anmälningskvoten
är fylld mejlar vi i god tid ut datum för utbildningen. Vi har tidigare skickat ut manualerna både för
hur man skapar en Facebooksida för lokalavdelningen och Föreningen Nordens handbok för
opinionsbildning.

mailto:sofia.ewerlof@norden.se
https://m.arcmember.net/Link/14c59196-a304-4bcd-9d33-bb32f9d44ea3/1.link


Vill du hjälpa nordjobbare till en fin upplevelse?
Sedan 1985 har Nordjobb möjliggjort för 27.000 unga att arbeta i ett annat nordiskt land. En viktig
del av utbytet är att erbjuda de unga nordjobbarna ett kultur- och fritidsprogram. Utöver att
arrangera sociala aktiviteter och utflykter uppmärksammar vi ett antal olika teman såsom nordisk
språkförståelse, lokala och nationella traditioner, historia & samhälle och studier &
arbetsmarknad i Norden.
Nordjobb vill gärna samarbeta med Föreningen Nordens lokalavdelningar i utformandet av kultur-
och fritidsprogrammet.
I år har vi nordjobbare i Västra Götaland och Stockholm. Vill ni vara med och arrangera aktiviteter
såsom vandringar som unga nordbor kan delta i? Kontakta oss på sverige@nordjobb.org.

Nordjobb söker arbetsgivare
Nordjobbs mål är att förmedla fler säsongsjobb under hösten och vintern. Därför söker man nya
arbetsgivare inom olika branscher (t ex turism, service, kultur, fabrik) som kan tänka sig att
anställa unga nordbor. Tillfredsställande kunskaper i ett av de skandinaviska språken danska,
svenska eller norska är ett krav som ställs pa de sökande. Erfarenheten säger att de nordiska
medarbetarna är en frisk fläkt för hela arbetsgruppen.
Känner du arbetsgivare och kan förmedla en kontakt? Mejla Nordjobbteamet på
sverige@nordjobb.org, om du vill veta mer.

Zooma in i kväll på Nordens litteratur
Välkommen redan i kväll, torsdag 20 maj kl 19, att via denna länk zooma in på Maja Lunde, en av
Norges mest lästa författare, och hennes bok Przewalskis häst. Boken är den tredje fristående
delen i hennes romankvartett om klimatförändringarna. Man behöver inte ha läst boken för att
delta.
Przewalskis häst är en roman om människor och djur, och om människodjuret. Hur har
människan påverkat andra arter på jorden? Vad skiljer oss från djuren? Har vi någon möjlighet att
korrigera våra misstag? Och vad krävs för att vi alla ska överleva?

Kartläggning: Samtal kommer
För en tid sedan skickade vi ut en enkät i syfte att kartlägga lokalavdelningar och distrikt. Vi vill
rikta ett stort tack till alla er som har svarat. Vi vill gärna ha fler svar och ännu finns det tid att
fylla i enkäten via denna länk. Som fortsättning på enkäten ringer Veronica och Nina nu till
samtliga ordförande i lokalföreningar och distrikt för att komplettera uppgifterna i det nya
medlemsregistret. Vi räknar med att vara klara under maj.

Sommarstängt
Kansliet håller sommarstängt under vecka 26–
32, d.v.s. från 28 juni t.o.m.15 augusti.

Tack ...
… för alla inspirerande och engagerade tips till
nästa nummer av Nordens Tidning som
publiceras 24 maj.

mailto:sverige@nordjobb.org
mailto:sverige@nordjobb.org
https://us02web.zoom.us/j/87918476632
https://forms.gle/BFLnGR3JoaL7u4zS9


Med en förhoppning om att snart mötas i
digitala och fysiska möten önskar jag er en
fortsatt trevlig försommar mellan hägg och
syren!

Josefin Carlring

https://www.arcmember.se

