Norden-100 år av gränslöst samarbete.
Föreningen Norden i Sverige bildades 1919, och fyllde alltså 100 år under året 2019.
I Norrbotten bildades lokalavdelningar i Piteå, Haparanda, Boden och Kiruna den 9 mars 1943. Här i
Piteå uppmärksammades det med en rad olika aktiviteter, föreläsningar och panelsamtal för att
synliggöra detta. Här ett axplock:

Nordens Dag firar vi varje år den 23 mars.Den dagen lades grunden för det officiella nordiska
samarbetet , Helsingforsavtalet. Detta undertecknades den 23 mars 1962.
Så satsar vi på Norden!
En Öppet-hus-aktivitet på Piteå Museum lördagen den 23 mars. Panelsamtal kring nordiska frågor
med Robert Bergman som moderator. Inbjudna var Tobias Lindfors, Piteå Havsbad, Gry Holmgren
Hafskjöld, LTU Business AB och norsk konsul i Luleå,Susanne Friberg, Enhetschef Internationalisering
och Tillväxt, Länsstyrelsen och Brith Fäldt, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden. Dagen avslutades
med framträdande av ”Northern Indians”, lokalproducerad musikduo.

Öppet hus på Museet 23 mars 2019. Från vänster: Tobias Lindfors, Susanne Friberg,Brith Fäldt, Gry
Holmgren-Hafskjöld och Robert Bergman. Foto: G. Östling

Tre-rätters gästabudslunch på Restaurang Herrgården i samband med Nordens dag. Elever från
Musikestetprogrammet underhöll med glad nordisk musik.

Projektledaren Joakim Berg, Umeå, berättade om statusen och planerna med tågnätverket Botniska
korridoren.
Per Holmqvist från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken gav en bakgrund till kärnkraftsetableringen i
Pyhäjoki vid en föreläsning.
Hundraåringen firades den 29 oktober med en jubileumsfest. 3-rätters middag och glad
underhållning.
Nordiska litteraturveckan uppmärksammades med två olika arrangemang i Piteå.
Kura skymning i samverkan med Piteå bibliotek. Kjell-Peder Johansson (känd skådespelare och
radiopratare från bl.a ”Karlavagnen”) läste och berättade ur Karen Blixens ”Babettes Gästabud”.
Musik- och dansskolan spelade och sjöng om fester både här och där.
Författarbesök på Kaleido utgjordes av författaren Vigdis Hjort , Oslo , som berättade om sin
uppmärksammade bok ”Arv och Miljö”. Detta var ett samarbete med kulturföreningen Ordmån i
Piteå.
På Finlands självständighetsdag den 6 december arrangerade vi en filmvisning på Bio 3:an ”Glada
tider-Kverulanten”, ny finsk komedi.
Men- som alltid- det mesta av Föreningen Nordens resurser och arbete handlar ju om
Framnäskursen. Om den kan du läsa mer på hemsidan ovan.

