
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Var med och utveckla samarbeten! 
Föreningen Norden har en lång tradition av att bygga samarbeten i Norden. Genom 

Östersjöstrategin har vi möjlighet att leda och utveckla samarbeten både mellan nordiska 

länder och med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland i syfte att dela kunskap och 

bidra till lösningar på några av dagens stora gemensamma samhällsutmaningar. 

Den 5 oktober arrangerar vi ett seminarium om Östersjöstrategin där deltagarna får insyn i 

samarbetet och hur vi arbetar för att ta fram lösningar i form av förslag på policyförändringar 

och nya metoder. 

Vill du vara med och bygga samarbeten? 

Anmäl dig HÄR till seminariet den 5 oktober! 
 

 

 

 
 

 Påminnelse: Digital träff, lansering av studieplaner och hemsida  

https://m.arcmember.net/Link/b908169f-a4f8-467b-9f10-3b1788b5e331/1.link


På onsdag den 22 september kl 16.30-18.00 är det dags för höstens första digitala träff. Då 

går vi igenom två nya studieplaner; Min demokratiska röst samt Sverige, Europa, kriget och 

Coronan. Vi kommer också få tips från Studieförbundet Vuxenskolan kring aktiviteter som 

engagerar. Dessutom kikar vi på Föreningen Nordens nya hemsida.  

HÄR kan du anmäla dig 
  

 
 

 

Norden, Europa, kriget och Corona – samtal och studieplan 
Den 21 september släpper vi en ny studieplan för cirkelverksamhet som lyfter olika perspektiv 

om hur historiska likheter och skillnader mellan de nordiska länderna påverkar relationer och 

samarbeten i Norden. I samband med att vi släpper materialet arrangerar lokalavdelningen i 

Stockholm ett seminarium om temat ”Norden, Europa, kriget och Coronan”, tillsammans med 

Studieförbundet Vuxenskolan och EU-kommissionens representation i Sverige. 

Samtalet äger rum på tisdag den 21 september kl. 17.00–19.00 och kan följas digitalt på EU-

kommissionens Facebook-sida. 
 

 

 

 
 

 

Lansering av nya studieplaner 
De nya studieplanerna, Min demokratiska röst samt Sverige, Europa, kriget och Coronan, med 

tillhörande poddmaterial och inspelat boksamtal, finns tillgängliga för nerladdning på vår nya 

hemsida. Se under “Lär dig mer om Norden”. 
 

 

 

 
 

 

Lansering av ny hemsida 
Idag den 20 september lanseras den första versionen av Föreningen Nordens nya hemsida. 

Den är framtagen i syfte att kommunicera hela föreningens verksamhet på ett samlat sätt utåt. 

Hemsidan går från att innehålla intern information till extern. Det går också från att vara 

informerande till att vara aktiverande. Vi är glada att kunna lansera ett gemensamt fönster utåt 

och vi vill också passa på att tacka er som inkommit med synpunkter och önskemål i 

kartläggningen som vi genomförde i våras. Den nya hemsidan har utformats med dessa 

synpunkter som grund.  

 

Arbetet slutar inte här. Vi ser fram mot att utveckla innehåll och funktion tillsammans med er. 

Har ni tankar kring hur hemsidan skulle kunna utvecklas kan ni alltid maila dem 

till medlem@norden.se. 
 

 

 

 
 

 

Nya funktioner på hemsidan 
På nya hemsidan publiceras ett gemensamt kalendarium med alla aktiviteter runt om i 

Sverige. Detta är i enlighet med riktlinjerna som tagits fram av fullmäktige, att verka för 

en tillgänglig och sammanhållen bild av föreningens hela verksamhet.  

Kansliet ansvarar för att uppdatera kalendariet på vår gemensamma hemsida baserat på den 

information lokalavdelningarna skickar. Att från kansliets håll bistå med digitalt stöd går också i 
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linje kartläggningen av lokalavdelningarnas behov som genomfördes genom enkäter och 

rundringningar under våren. Det gemensamma kalendariet inspirerar förhoppningsvis både till 

nya aktiviteter och till att delta, förutsatt att aktiveteten är digital eller inom reseavstånd. 

 

• Så här går det till: 
1. Skicka ett mejl till medlem@norden.se 

2. Skriv: Kalendarium ”Lokalavdelningens namn” i ämnesraden. 

3. Texten ska innehålla en kort beskrivning om när, vad, hur, pris, information om hur man 

anmäler sig. Ange helst en e-postadress för anmälningar. Bra om det framgår om medlemmar 

från andra lokalavdelningar också kan delta i aktiviteten.   

4. Om ni skickar bilder ska de vara skarpa och helst liggande. Alltså med mobilen horisontellt 

och inte stående. 

 

Landet runt  

Landet runt syftar till att synliggöra hela Föreningen Nordens verksamhet genom publicering 

av lokala aktiviteter, händelser, krönikor både på hemsidan och i Nordens tidning. Kansliet 

ansvarar för redigering av inkomna texter och publicering på hemsida. 

 

• Så här går det till: 
1. Skicka ett mejl till medlem@norden.se 

2. Skriv: Text ”Lokalavdelningens namn” i ämnesraden. 

3. Texten skall vara 3.000-5.000 tecken. 

4. Rubrik, kort och koncis och gärna fyndig. 

5. Om ni skickar bilder ska de vara skarpa och helst liggande. Alltså med mobilen horisontellt 

och inte stående. 
  

 
 

 

Utvecklingsvecka “Hack för Norden” 
Föreningen Norden genomför en gemensam utvecklingsvecka den 25–29 oktober. 

Deltagandet blir digitalt med uppstart måndagen den 25 oktober och avslutning fredagen den 

29 oktober. Under veckan tillhandahåller vi en digital plattform att arbeta i. Utvecklingsveckan 

vänder sig till förtroendevalda i Föreningen Norden, enskilda medlemmar, samverkande 

medlemmar samt skol- och biblioteksmedlemmar. En separat inbjudan skickas inom kort.  

 

Vi kommer att ha fokus på följande:  

• Hur skapar vi levande gränsregioner? 

• Hur stimulerar vi mellanmänskliga relation och tillit över gränser? 

• Hur kan vi bidra till hållbar och cirkulär omställning?  
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Är du intresserad av att medverka in planeringen av Hack för Norden? Maila till 

medlem@norden.se. 
  

 
 

 

Fullmäktige 11 juni 2022 
Förbundsstyrelsen har beslutat att Fullmäktige nästa år genomförs den 11 juni. På kommande 

styrelsemöte i december tas beslut om mötet skall genomföras fysiskt eller digitalt. 
 

 

 

 
 

 
Ny medlemsavgift från 1 oktober 
Medlemsavgifter från 1 oktober 2021 är 225 kr och det gäller ett medlemskap för hela 2022.  
 

 

 

 
 

 

Åland i fokus för årets litteraturvecka 
DRÖMMAR OCH LÄNGTAN är årets tema för Nordiska litteraturveckan. I år ligger fokus 

också på Åland, som firar 100 år av självstyre 2022, men firar även detta år. Den 

åländska författarinnan Sally Salminens roman "Katrina" har valts ut som 

högläsningsbok i Kura skymning, alltså högläsningen som sker kvällstid, för vuxna. 

Pärlfiskaren av Karin Erlandsson, bosatt på Åland och bördig från Nykarleby i Finland, riktar 

sig till barn och unga och är högläsningsboken i Kura gryning. Böckerna tangerar temat i olika 

världar – Erlandssons till viss del under havet där vi följer dykaren Mirandas jakt på en 

värdefull pärla, och Salminens på ett Åland som för huvudpersonen Katarina inte är vad 

sjömannen Johan målat upp det som. 

Litteraturveckan äger rum mellan 15 och 21 november och syftar till att förena Norden i 

stunder av högläsning runtom på skolor, bibliotek och kulturinstitutioner. Evenemanget är stort 

även utanför Norden, i till exempel Baltikum. I skrivande stund har Danmark flest anmälda 

institutioner, följt av Sverige och Litauen. Totalt är antalet anmälningar just nu 382 stycken. Vill 

du öka siffran och delta i denna litterära gemenskap? Gå in på: www.nordisklitteratur.org  
 

 

 

 
 

 

VI STÅR inför en oerhört spännande höst. 

Redan i dag lanserar vi en ny utåtriktad 

hemsida med funktioner som ska 

inspirera oss alla till nya aktiviteter och 

deltagande. 

Vi ser också fram mot Hack för Norden, 

vår utvecklingsvecka i oktober, när vi 

stakar ut föreningens framtid! Passa på 

att medverka i planeringen! 

 

Josefin Carlring 
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