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Välkommen till Föreningen Norden
Vi vill se ett utökat nordiskt samarbete och möjliggöra många människors möten.
Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden
organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt
samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner
och företag som vill arbeta med föreningens syfte. Föreningens fullmäktige tar alla större
beslut kring vad föreningen ska arbeta med. Föreningen har också lokal verksamhet, genom
lokalavdelningar och distrikt.
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Om oss
Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska
länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger
större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.
Lokalavdelningen i Haparanda erbjuder Dig att delta i våra kulturarrangemang, våra projekt,
resor och övrig verksamhet.
Vår förhoppning är att Ni som redan är medlemmar i föreningen, finner att vårt program är
intressant samt att Du som väljer att bli medlem, känner Dig varmt välkommen till
Föreningen Norden. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna för medlemskap.
Du som är medlem, skicka/lämna gärna din e-postadress till någon av styrelsemedlemmarna
för att underlätta informationsspridningen.

Förvaltningsberättelse 2019
Haparanda-avdelningens medlemsantal är vid årets slut 131 st. Övriga medlemmar:
Tornedalsskolan, Marielundsskolan, Gränsskolan, Språkskolan, Haparanda bibliotek och
Sverigefinska folkhögskolan. Totalt 137.
Aktiviteter/arrangemang/projekt under året
Årsmöte hölls 20/2 2019. I övrigt har sju styrelsemöten hållits under året.
Övrigt
Nedan ett axplock från vår verksamhet. Utförligare information hittar du på vår hemsida
haparanda.norden.se
Ellinor Hannerfors får Föreningen Nordens nya stipendium.

Ellinor Hannerfors har mottagit stipendium av Föreningen Nordens lokalavdelning i
Haparanda för sin vilja att bygga på sina kunskaper i det finska språket.
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Föreningen Norden, 100 år, firades den 23 mars med pompa och ståt. på Sverigefinska
folkhögskolan under temat ”Nordens framtida roll”. Drygt 60 nordister från Uleåborg, Rovaniemi,
Kemi, Torneå och Haparanda hade hörsammat inbjudan. Det tre timmar långa programmet bjöd bland
annat på fyra eminenta föreläsare. Konferencier var Ola Backe.

Generalsekreterare Paula Mikkola Nordkalottrådet:
”Inte lika aktivt samarbete idag mellan Nordkalottrådet och Föreningen Norden”

Riksdagsledamot Hans Wallmark:
”Mer fokus idag på regionen Baltikum, nordiska språken har mindre betydelse för samverkan
i Norden”

Ordförande för Torneå stadsstyrelse Pekka Pelttari:
”Det mellanfolkliga samarbetet har betydelsen liksom Föreningen Nordens tidigare språk- och
kulturkurser samt Provinsen som en god förebild”
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Tidigare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:
”Eloge till Föreningen Norden för de mellanfolkliga samarbetet och insatser i civilsamhället.
Föreningens åsikter har spelat roll för viktiga beslut i Norden”
”Nordenfrågor är ’färskvara’ och bör ständigt uppmärksammas för den betydelse de har för
samarbetet mellan våra nordiska länder. Genom att upprätthålla det Nordiska rummet för
mellanfolkliga möten, skapas förutsättningar till samverkan mellan olika aktörer. En modell,
som även bör spridas till andra intresserade länder.”
Årets nordist i Haparanda 2019

Leila Koivumaa Kämpe

Motivering: Leila Koivumaa Kämpe har under många år som aktiv medlem i Föreningen
Norden befrämjat och utvecklat det gränsöverskridande samarbetet bland annat genom sitt
engagemang att anordna kurser, konserter på orten samt resor på Nordkalotten. En kulturell
inspirationskälla som aldrig sinar.
Efter festligheterna i Svefis aula avnjöts kaffe med kaka i restaurang Minerva. En
musikgrupp, Mari Koukka från Kemi spelade kantele.

Föreningen Norden medlemmar besökte Haparanda stadshotell och fick information av
hotellets nya chef och ägare Susanne Wallin om nyheterna inom hotellverksamheten och
visade de nyrenoverade lokalerna. Grattis och lycka till Susanne, Haparanda ambassadör.
Före detta politiker, diplomat och minister, professor Ole Norrback från Vasa, Finland
föreläste om nordiskt samarbete genom tiderna.
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Föreningens sommardagar i Kuusamo 8-9 juni.

Nordister från Föreningen Norden Haparanda, Pohjola-Norden i Tornio, Kemi, Uleåborg och
Kuusamo deltog i Pohjola-Nordens Sommardagar i Kuusamo den 8-9 juni. Ett utmärkt
arrangemang av Asko Pietarila, verksamhetsledare i Norra Regionen för Pohjola-Norden.
Fullspäckade med information från alla guidade sevärdheter, historia och allsång under ledning av
trubaduren Jakke Salomaa återvände vi till Haparanda med en enda tanke, vad blir nästa resmål?
Närturism är ett ledord för vår verksamhet inom Norden, ”vi behöver inte gå över ån efter vatten”.

Kulturveckoslut med kultur och workshops anordnades i Haparanda i Svefis lokal, Franzen
salen 30 augusti 2019. Inledning Ola Backe och Asko Pietarila. Grupparbeten anordnades
med temat ”föreningen Norden i framtiden”, planering av nya och inspirerande verksamheter.
Den 31 augusti fortsatte kulturdagen i Seskarö. Litteratur var temat och flera presentationer
skedde bl.a. Hannu Alatalo berättade om sin översättning av boken Mustaparta. Diskussioner
och grupparbeten följde. Samorganisation av Föreningen Norden, Pohjola Norden och Jukola
stiftelsen.
Tillställning 5 oktober 2019
Gränslös litteraturmässa på biblioteket i Haparanda
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Författare Nina Wähä besökte Haparanda och berättade om sitt författarskap 13 november
2019. Samorganisation av Haparanda bibliotek och Föreningen Norden, ABF och
Kalevalaiset.
En gemensam julfest anordnades i samarbete med Pohjola Norden i Kemi. Den 23 november
åkte 32 glada nordister från Kalix, Gällivare och Haparanda till restaurang Savotta i Vähämaa
(utanför Kemi) och fick njuta av god finsk julmat. För programmet stod Kalix föreningen
Norden. Konferencier: Anja Holopainen och Ola Backe. God jul! Hyvää joulua!

Styrelsen för Föreningen Norden, lokalavdelningen Haparanda tackar alla
medverkande deltagare i olika arrangemang för ett aktivt arbete under året.
Dessutom vill vi tacka Haparanda Stad, Letterstedtska föreningen, PohjolaNorden Finland, Föreningen Norden Sverige och Sverigefinska folkhögskolan
som på olika sätt bidragit till lokalavdelningens verksamhet.
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