
Kära Nordenvänner,
Ett år går fort, det känns som om det var nyligen jag
välkomnade er till ett nytt verksamhetsår 2022! Med
detta utskick sätter vi punkt för Föreningsnytt 2022 och
nästa utskick blir igen februari 2023. Innan dess hoppas
jag att vi ses på den digitala julavslutningen i december,
som ni kan läsa mer om i detta utskick.

Jag vill tacka er så hjärtligt för att ni varit med och
skapat innehåll och engagemang i Föreningen Norden
under 2022. Efter år av pandemi har det äntligen blivit
möjligt att träffas mer obegränsat, och det är många fina
minnen jag bär med mig från mötena med er in i nästa år!

Nordens dag, fullmäktige och lansering av vår årliga
publikation Nordperspektiv är bara några av initiativen
som det innehållsrika året har bjudit på. Därutöver är det
glädjande att se era aktiviteter och engagemang lokalt,
inte minst nu under Nordiska litteraturveckan.

Jag och förbundskansliet ser fram emot att fortsätta det
goda samarbetet nordiskt, regionalt och lokalt under
2023!

Med önskan om trevlig adventstid,

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Dags för den årliga medlemsstatistiken
Nu är det snart dags för alla lokalavdelningar att hämta den årliga medlemsstatistiken och
anmäla medlemsantal till sina distrikt. Det är viktigt att inte hämta statistik förrän 12 januari så
att alla nya medlemmar hinner bli registrerade. Instruktioner för hur ni hittar medlemsstatistiken
finns i manualen för medlemsregistret (Arcmember). Du hittar instruktionerna här.

https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-arcMember.pdf


Nordisk julkalender
Den 1 december är det premiär för Föreningarna Nordens julkalender för mellanstadiet. Det är en
kalender i ljudformat där karaktärerna pratar svenska, danska och norska och reser runt i hela
Norden. Kalendern finns tillgänglig på plattformen Norden i skolan. Där finns också uppgifter
med förslag på lektionsupplägg för mera samtal om norden och nordiska språk i klassrummet.
Tipsa lärare och annan skolpersonal i era nätverk, detta vill de inte missa! Glædelig jul!

Skapa nordisk film i mellanstadiet
Är du lärare eller känner någon som är? Ta del av eller tipsa om möjligheten att var med i ett stort
filmprojekt med andra barn från hela Norden! Norden i Skolan och BUSTER filmfestival bjuder
in mellanstadieklasser från hela Norden till det stora nordiska filmprojektet Korsklippning!

Klassens inspelningar och fotografier kan bli utvalda till en film om vardagens poesi. Med videos
och roliga uppgifter testas elevers förmågor som kameramän och fotografer. Norden i skolan och
BUSTER filmfestival är redo att klippa ihop filmen, men vill använda elevernas inspelningar, bilder
och spännande idéer. Om man är duktig och har tur kan ens inspelningar komma med i filmen!
Delta med er klass mellan 22 november 2022 och 28 februari 2023 och bli riktigt bra på
kamerainställningar, porträtt, tajming och mycket annat.

https://nordeniskolen.org/sv/
https://nordeniskolen.org/sv/
https://buster.dk/


Som lärare behöver du inte vara någon filmteknisk expert. Det har skapats ett enkelt och
tillgängligt koncept där de olika uppgifterna förklaras steg för steg. Det hela avslutas med en
enkel och säker uppladdningsprocess.

Mer information om projektet publiceras den 22 november på Norden i skolans hemsida. Håll
utkik!
 

Planera era årsmöten
I somras antog fullmäktige nya normalstadgar, vilket innebär att samtliga lokalavdelningar
behöver anta nya stadgar 2023. Ni behöver också ta beslut om förändrad medlemsavgift
för familjemedlemmar för 2024. Senast den 28 februari ska alla lokalavdelningar ha hållit
sina årsmöten och senast den 31 mars ska distrikten ha hållit sina stämmor. Börja planera detta
i god tid. Förbundskansliet kan bidra med råd och stöd till dem som behöver det. Vi har
sammanställt en checklista med saker att tänka på både inför och efter årsmöten och stämmor.
Det finns även mallar på uppdaterade dagordningar som ni kan använda.  Här hittar du allt
material.

Nya telefontider i växeln
Från och med 21 november har växeln öppet
måndagar och fredagar mellan kl. 9.00 –

Vinterns digitala träffar
Nästa digitala träff äger rum den 23 november
klockan 16-30-18.00 och har temat Uppföljning

https://nordeniskolen.org/sv/
https://norden.se/nordkalottkonferensen/
https://norden.se/for-fortroendevalda/manualer-lathundar/


12.00. Numret är som vanligt 08-506 113 00. från fullmäktige. Du ansluter till träffen via
denna länk. Den 14 december klockan 16.30-
18.00 träffas vi för julavslutning. Du ansluter via
denna länk. Varmt välkommen! 2023 års
första träff blir i februari. Vi återkommer med
tema och datum.

Kalendariekrångel
Vi beklagar senaste tidens bekymmer som
förekommit med kalendariet. Det har varit
problem med att registera evenemang och
många har fått vänta. Vi ber om ursäkt för
detta och meddelar härmed att problemen är
lösta. Välkomna att registrera era
evenemang!

Bokcirkel i december
Zooma in på Nordens litteratur beger sig norrut
i december. Det är dags att läsa romanen
Stöld av Ann-Helen Laestadius Den 15
december klockan 19.00-20.00 träffas vi och
samtalar om boken. Du ansluter via denna
länk. Gå gärna med i Facebookgruppen för
att inte missa några uppdateringar.
Välkommen med!

Hållbart i Haparanda
24-25 november äger konferensen Att leva och
bo i ett hållbart Norden rum på Sverigefinska
folkhögskolan i Haparanda. Med konferensen
vill Föreningen Norden Norrbotten skapa nya
samarbetsstrukturer där människor möts och
hittar lösningar på samhällsuatmaningar. Läs
mer och anmäl dig här. Som en del av
spridningsarbetet med publikationen
Nordperspektiv ordnar vi samtidigt ett idélabb
med fokus på ungas mobilitet och
sysselsättning.

Julstängt på kansliet
Mellan 19 december och 8 januari har
förbundskansliet stängt för julledighet. Vi är
tillbaka den 9 januari. God jul och gott nytt år!
 

https://us02web.zoom.us/j/86523257871?pwd=TDg0ZVVveTc2STJmZ1p6ZnY1bmcvZz09
https://us02web.zoom.us/j/88097391103?pwd=ek5QOHM3NG94eGpTUFQyYTZWajdBUT09
https://norden.se/kalendarium/
https://us02web.zoom.us/j/89109418875
https://www.facebook.com/groups/1113778802432422
https://att-leva-och-bo-i-ett-hllbart-norden.confetti.events/


Medlemsrabatt: Ålevangeliet på Folkoperan
Under veckan som gått har många av er läst eller lyssnat på Ålevangeliet under Nordisk
litteraturvecka. Har du fått mersmak på boken och ålen? Snart finns möjlighet att se Ålevangeliet
som opera, på Folkoperan i Stockholm. Du som är medlem i Föreningen Norden får
dessutom 25% rabatt på ordinariepris! Varför inte ordna en medlemsresa med opera i
december?

Information om rabatten: 

Gäller endast vid köp av biljetter via biljettkassan på webben.
Gäller på Ålevangeliets föreställningar mellan 4-11 december (ej nypremiären den 3
december)
Koden för 25% rabatt är: norden

Instruktioner för biljettköpet:

1. Välj biljett, Ordinarie (pris 680 på helger och 610 på vardagar).
2. Skriv in rabattkoden norden med små bokstäver på rabattraden innan betalningen.
3.  Gå sedan direkt ner till betalningen, då ser man att rabatten på 25% är dragen.
Observera! Det går inte skriva rabattkoden flera gånger under ett köp. Då står det ej giltig
eftersom den har dragit rabatten en gång redan.

Länk till biljetter: https://folkoperan.se/uppsattningar/alevangeliet/

Frågor om biljettköpet? Mejla Folkoperans biljettkassa: biljett@folkoperan.se

Övrigt att notera
Ida Berg slutar
Idag, den 18 november, gör
innehållsproducent Ida Berg
sin sista arbetsdag hos oss.
Har ni frågor som rör
kommunikation, mejla
medlem@norden.se. På
grund av reducerade
resurser har vi begränsade
möjligheter att bistå med
kommunikationsinsatser
för lokala verksamheter en tid
framöver. Tack för att ni har
överseende med detta.

Nordperspektiv i lådan
I oktober lanserades vår årliga
publikation Nordperspektiv,
som belyser den gröna
omställningen i norra
Norden ur invånarnas
perspektiv.
Vill du ha ett fysiskt
exemplar skickat till dig?
Mejla din adress
till medlem@norden.se.

Ny kollega
Vi befinner oss just nu i
slutskedet av en
rekryteringsprocess för en
administrativ koordinator och
ser mycket fram emot att
välkomna en ny kollega till
förbundskansliet i början av
2023.

https://folkoperan.se/uppsattningar/alevangeliet/
mailto:mailto:biljett@folkoperan.se
mailto:mailto:medlem@norden.se
https://norden.se/engagera/perspektiv/nordperspektiv22/
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