
Till medlemmar i Föreningen Norden, Kiruna lokalavdelning 

i samarbete med 

  

 

Event/aktiviteter/händelser  

ht 2022, Föreningen Norden, Kiruna lokalavdelning. 

Här kommer förslag på olika aktiviteter som du kan välja att delta i.  Du kan välja en, två 

eller hur många aktiviteter som helst.  

 

Augusti 

 

• Promenad i Kiruna; gamla byggnader. Lennart Lantto, Agge Theander. 30 augusti, 

start kl 17.00 vid Folkets Hus. 

1,5 till 2 timmars promenad. Gruppstorlek: max 25 personer. Anmälan till Anita 

Fransson, 070 349 1114, senast 25 augusti. 

Promenaden avslutas med fika: kaka och kaffe/te i Safari som stänger 31.8. 

Ingen kostnad för deltagare.  

 

 

September 

• IRF. 13.9 kl 12.30 – 14.00. Ingemar Wolf och Daria Michailova.  

Vi får veta om IRFs verksamhet och olika typer av mätningar. Eventuellt åker vi en tur 

till antennen, de som vill kan göra detta efter information samt fika som föreningen 

Norden bjuder på. 

Gruppstorlek; max. 20 personer.  

Samåkning gäller; med start kl 12.00. Gruppen träffas på IRFs parkering. Vi fördelar 

de som anmäler sig, till de som har bil, eller om ni är flera som bestämmer att 

samåka. Fika ingår. Bindande anmälan till Anita Fransson, 070 349 1114, senast 9 

september. 

Ingen kostnad för deltagare. 

 

 

 

 

  



 

Oktober  

• Kyrkan: kyrkoherde Lena Tjernberg och representant från LKAB. 5 oktober, 

Församlingshemmet kl 18.00.  Max 50 personer. Vi bjuder på fika. 

Hur planerar LKAB/Svenska kyrkan flytten av Sveriges vackraste kyrka?  

Bindande anmälan till Anita Fransson, 070 349 1114, senast 28 september. 

 

• Chokladprovning med Kirunapraliners ägare Thomas Rosencrantz, 7 oktober, 

kvällstid (tid meddelas senare till de som anmält sig). 

Gruppstorlek: max 20 personer, Kurravaara Hembygdsförenings lokal. Kostnad/ 

person: 100 kronor, vilket betalas in på föreningens bankgiro: 5576-3635 eller Swish: 

123 208 9019 . Bindande anmälan till Anita Fransson, 070 349 1114, senast 28 

september. 

  

 

 

November  

• LKAB, gruvbesök.  Kl 10.00 den 12.11, 3 timmar. Gun-Britt. Max 50 personer.  

Bindande anmälan till Anita Fransson, 070 349 1114, senast 8 november. Fika ingår. 

Stadiga skor rekommenderas då vi promenerar en mycket kort sträcka i mörker och 

underlaget är fint grus. Gun-Britt går först och har pannlampa.  

 

• Björn Lundkvist, föreläsning om ”Säkerhetsläget på Nordkalotten”.  För 

allmänheten v 47. För allmänheten. Annons kommer i Annonsbladet. Lokal: 

Folkhögskolan. 

 

December – närmare info i kommande medlemsblad. Du kan anmäla dig innan. 

• Julbakning i Kurravaara. 2 grupper à 7 personer: altenerar: bakning / efterrätt. 

Kurravaara bagarstuga/hembygdsförening. Ev kostnad för deltagare: info kommer i  

Kommande medlemsblad. Anmälan till Anita Fransson 070 349 1114 

 

 

Välkommen med anmälan till aktiviteter! Bli en aktiv 

medlem i Föreningen Norden, Kiruna lokalavdelning! 
 

                      


