Lucian p?iivii
Yhdistyksen jdsenet esittdvdt ke 13.12 klo 14
Lucia-kuvaelman ja tuovat joulutervehdyksen
ela ja asu-palvelukeskuks en
Leppiva
^ran
asukkaille tarjoten glogid ja piparkakkuja

Espoon Pohjola-Norden
Jzisenkirie nfo 4, rnatraskuu

2017

Syyskokous
Syyskokous 7.10 Oittaan kartanolla valitsi uudelleen
Anla Syrj dn yhdistyks en puhe enj ohtajaksi. Muiksi
hallituks en j is eniksi valittiin : Marja-Lis a Ala-

Polldnen, Anna-Liisa Blom, Nina af Hdllstrom,
Johansson, Veronica I(alhori, Anna-Lisa Leino,
Herkki Pakadnen ja I(ari Pietarinen

Ulf

Yh dis tyks en varap uhe enj oh taja UIf J o han s s onin
opastuks ella kokouso sallistuj at futus tuivat B o dominjdwen niemeen, missd kolme nuorta surmattiin kesdlld 1960. Ulf kertoi yksinkohtaisesti traagisesta

tapahtumasta,josta hin on kirjoittanut kirjan Legenden om Bodom - Arhundradets mordmysterium.

I(okous hyviksyi toimintasuunnitelman
talousarvion vuodelle 201 B.

Pohj ois mainen

as

1a

kartelupaia

Soukan Stordnge ntn ala-zsteen koululaisille

Pikkujoulut
Railakkaat pikkujoulut ke 20.12 klo 17:30 yhdessd
Helsrngin Pohjola-Nordenin kanssa Pohjoismaisessa kulttuuripisteessa (I{aisaniemenkatu 9).
Musiikkia, glogr:i, pipareita ja suklaata.

Pohi oismais en kulttuuripisteen

tapahtumia:
Pohj ois mainen kiri allis uuspalkinto
Pohjoismaiden neuvoston krjalhsuuspaikinnon
ehdokka at ovat tav attavtssa Pohj oismais essa
kulttuuripisteessd ma 30.10 klo 1.0-L9.
Pohj ois mais et j oulumarkkinat
Pohjoismaisen kulttuuripisteen perinteiseltd

joulutoriltala25.ll.20l7 klo

11-15 voi ostaa
jouluherkkuja ja taidekdsitoiti Pohjolan joka

kolkasta.
Pohj oismainen kulttuuripiste, I(aisaniemenk. 9

Helsinki, puh: 010-583 1000,

suunnatus sa huor,'utuspaj as s a torstais tfl 26.10, 2.ll ja
9.1L askarcellaan villasta rnm. Taalatnmaan hevosia ja
is lantilais ia lamp aita uno h tamatta muita Po h j olan

www. nordis kkulturkon takt. org

eldimid.

Hanas aaren tapahtumia:

Sadetta , idtd,td ia valtamerie
I{trjaitja Ulla-Lena Lundberg kerto o kirj allises ta
toiminnastaan pe l7.ll klo 17 Tapiolan kirjastossa
(E sp o on kulttuurikeskus, I(ulttuuriaukio 2) . Y ap aa

Saamelaisved
Hanasaaren kulttuurike s kus e sittdd p o h j oismaisia elokuvta loka kuukauden ensimmainen
naanantai klo 1.8. Vapaa pa:asy. Joulukuun
elokuva on 4.12 esitettdvd Saamelaisveri.
Elokuvan lippuvaraus aukeaa ma 6.LI klo 10
(www. hanaholmen. fi / even t/ kuukaude n pohj oismainen-elokuva-saamelaisven)

pddsy, tapahtuma on ruotsinkielinen, tarvittaessa

tulkkaus. Ta{oilua.
Presiden ta T a\a Halonen valitsi Lundbergin kirl an
Jdd r,'uonna 201,2 Finlandia palkinnon voittajaksi.

.

l{t\a on kiinnetty seitsemille kielelle. Lundbergiltd
rlmestyi hiljakkoin kitl, "Hertiginnan och kaptens-

Hanasaan
Hanasaatemanta 5, Espoo, puh: 09-435 020

kan", j oka kdsittelee purj elaiv a Herzogpn Ceciliaa,
j oka haaksirikkoutui Englann rn kanaalis sa 1 9 3 6.
Aihepiiri on Lundbergille tuttu, silld hin on aiemmin
kirj oittanut ahven anmaalats e s ta talo np oikaisp u{ ehduksesta. Lundbetg debyt"i klt,uilii ana 1.962 ja on
julkaissut 23 romaartra ja matkakertomusta.

www.hanaholmen.fi

rltij avierailu liitqy Pohj oismais en
kirjastoviikon viettoon 13.- 19.11. Viikon teema on
Pohjolan saaret. Ifurkki viikon kirjat edustavat tana
vuonna Suomea ja Lundbergln romaani Jdd on yksi
kirjastoviikon kolmesta kirjasta. Muut kirjat ovat
Mauri I{unnaksen Aarre saart ja Mana
Turts chanino ffin fantasiaromaani Maresi.
Lundb erg1"

kfu

Espoon Pohfola-Norden
Puheenj ohtala Anj a Syrj d
anja.syrja@gmatJ,. com, 045 - 1, 30 1 1, 1,
Sihteeri Heikki Pakarinen
herkkr. p akarrnen@dnainternet. ne t, 0 44 -9 57
1,

0881

j

Lisdtietoja Espoon P-N:n Facebook-sivulla ja
kotisivulla www. espoo. pohi o la-norde n. fi
.

Jdsenkirjeiden lisdksi tiedotteita en tapahtumista
ldhetetdin sdhkopostitse, muistathan ilmoittaa
os oitteesi sihteerille.

