Programblad hösten 2016
Föreningen Norden i Göteborg
Norden ‐ en tillväxtmotor i Europa
Datum/ tid:
Plats:
Anmälan:

21 november 2016, 13.00‐16.00
Sal B33, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg
Senast 17 november via www.revast.org.gu.se

Program:

Välkommen
Kent Olsson, ordförande distriktet Göteborg/Bohuslän
Nordiska Rådet‐ en drivande kraft i Norden
Johan Lindblad, utskottssekreterare i Nordiska Rådet, med ansvar för
Nordiska Rådets utskott för Tillväxt och utveckling i Norden
Regionernas Europa och vad händer i regionfrågan i Norden?
Kent Johansson, vice ordf. Indelningskommittén
Norden efter Brexit
Lars Nordström, professor emeritus kulturgeografi
Höghastighetsbana Oslo‐Göteborg‐Köpenhamn‐ utopi eller verklighet?
Jan Andreasson, Norges generalkonsul i Göteborg

Arrangörer:

ReVäst och Föreningen Norden Götebrg

Seminariet är kostnadsfritt, sprid gärna inbjudan!

Kura Skymning

starten på Nordiska biblioteksveckan

14 november 2016 kl. 19.00
Hela Norden läser tillsammans! I samarbete med Göteborgs Stadsbibliotek firar vi i år
Kura Skymning med högläsning ur Vattnets Vakter av Emmi Itäranta. Plats: Trappan.
Välkomna!

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2016
gick till den den danska textilformgivaren Margrethe Odgaard,
http://rohsska.se/12890/
Föreningen Norden Mölndal/Härryda besöker utställningen på Röhsska museet,
Vasagatan 39, den 16 nov kl 17.00‐19.00. Med guidning.
Ingen föranmälan men samling på Röhsska kl 16.45

2.

Finska filmer i höst – torsdagar på Bio Roy
Tors 17/11 kl 18.00 (1 tim 36 min)
MED EN MÖRDARES ANSIKTE Thriller, Regi: Lauri Nurkse,
Originaltitel: Tappajan näköinen mies
Viktor Kärppä är en f.d. Sovjet‐medborgare från ryska Karelen. Han bor i en
villaförort utanför Helsingfors med fru och barn, men i sitt jobb som privatdetektiv
arbetar han på bägge sidorna av lagen.
Tors 15/12 18.00 (1 tim 37 min)
JÄTTEN Drama, Regi: Aleksi Salmenperä, Originaltitel: Jättiläinen
Gruvbolaget Talvivaara har påbörjat en ny process för att samla mineraler och
behöver nytt miljötillstånd. Ansökan hamnar på den unga och ambitiösa
tjänstemannen Jussis bord, som snart inser att han inte fått hela sanningen.

Finlands Självständighetsdag
4 december 2016 i Lundby
Denna dag firas närmaste helg, i år söndagen den 4 december. Med sång och musik
och som avslutning Lucia. Gästtalare i år är Henrik Wilén, förbundssekreterare FNF
(Föreningarna Nordens Förbund). Programmet är under bearbetning. Närmare info
Gunn Wallin 070‐1714418. Alla är välkomna mot anmälan.

2017 Finland100
Under nästa år kommer Föreningen Norden att fira Finland, som fyller 100 år, med
ett antal seminarier och föreläsningar

Information och hemsidor
Vi har nu minskat pappersutskicket i form av nyhetsbrev från Föreningen Norden i
Göteborg till en gång per halvår och försöker istället att få ut informationen på
annat sätt. På sikt skulle vi vilja sprida nyhetsbrevet endast per e‐post. Vi skulle
därför gärna vilja ha din e‐postadress att lägga i Föreningen Nordens medlems‐
register. Du kan skicka ett epostmeddelande till norden.gbg@gmail.com och tala
om att du är medlem, så registrerar vi din e‐postadress i systemet.
På vår hemsida, www.gbg.norden.se/, försöker vi lägga in alla aktiviteter i
Västsverige, som en del av vårt uppdrag som Nordiskt Informationskontor. Om du
vet om Nordiska aktiviteter som borde finnas med här kan du skicka en information
om detta till norden.gbg@gmail.com.
Om du vill ha mer kontinuerlig information om saker som händer i Norden gillar du
vår Facebooksida, www.facebook.com/gbgnorden/. Här lägger vi ut information
varje vecka.

Föreningen Norden - Nordiskt Informationskontor
Packhusplatsen 2, SE-411 13 Göteborg
E-post: norden.gbg@gmail.com, www.gbg.norden.se

