
 
 
 
 

 

Pohjola-Norden i Esbo 
Medlemsbrev 2, juni 2019 

 

Nordiskt gästabud  
Det har gått hundra år sedan de första föreningarna 
Norden grundades, vilket vi firade tillsammans med 
de övriga P-N föreningarna i södra Finland 23 mars 
på Nordens dag på officersklubben i Lahtis. 
 

Vårmöte 
Pohjola-Norden i Esbo höll sitt vårmöte 26.3 i Iso 
Omenas bibliotek. Vårmötets föredrag hölls av 
forskarstuderande Matilda af  Hällström om EU och 
Norden.  
 

Vårutflykt till Raseborg 
Södra Finlands vårutflykt riktades i år 18.5 till 
Raseborgs slott och Ekenäs, var vi besökte bl.a.  
promenerade i gamla staden och Ramsholmen samt 
bekantade oss med konstmuseet EKTA.  
 

Lars Lerins akvareller 

Föreningen besökte 25.5 den populära svenska 
konstnären Lars Lerins utställning på Hanaholmen. 
Utställningen kan ses fram till den 25.8.2019. 
 

Nordiskt bildkonstläger på Pentala  
Pohjola-Norden i Esbo och Esbo stadsmuseum 

arrangerade tillsammans ett nordiskt bildkonstläger i 

Pentala skärgårdsmuseeum 10.- 13.6. I lägret deltog 

15 skolbarn från Esbo i åldern 7 - 13 år. Lägrets 

lärare var konstgrafiker Nina Kerola från Stockholm. 

 
 

På kommande:  
 

Den nordiska teorin om allting 2.8 
Svensklärarna i Finland har en sommarkurs ”Norden 

inom oss” på Hanaholmen. Ett speciellt särdrag på 

årets sommarkurs är att få en blick på Norden via 

USA. Journalisten och författaren Anu Partanen 

kommer att föreläsa om ämnet. Våren 2016 

publicerade hon The Nordic Theory of  Everything där 

hon jämför skillnader mellan det amerikanska och 

nordiska samhället. Läs mer www.anupartanen.com 

Esbo Pohjola-Norden har möjlighet att delta i Anu 

Partanens föredrag. Förhandsanmälan 15.6 till Anja 

(puh: 045-130 1111, anja.syrja@gmail.com). 

Föreningen bjuder på kaffe.  
 

VoiceOver koncert 13 och 14.9 
Norden föreningarna i Sverige, Danmark och 
Norge fyller i år 100 år. Esbo Pohjola-Norden 
uppmärksammar årets firande och har bjudit in  
pojkkören Sølvguttene/VoiceOver på besök. 
Norges ambassad understöder arrangemanget. 
  

Kören uppträder fredagen 13.9 kl. 18:30 i Esbo, 

Vindängens sal. Vindgränden 6 och  

lördagen 14.9 kl. 13:30 i Helsingfors, Musikhuset, 
Mannerheimvägen 13. Fritt inträde. Pohjola-
Norden har 14.9 gemensam fika kl. 12 i caféet.  
 

VoiceOver kören består av 20 sångere i åldern 15-
26 år. Dirigent är Frikk Heide-Steen. Alla är 
tidigare eller nuvarande medlemmar i Sølvguttene. 
Mera info:  www.solvguttene.no/voiceover. 
 

Musikal Så som i himmelen 12.10 
P-N i Sibbo arrangerar för Pohjola-Nordens 
medlemmar i södra Finland en musikalresa till 
Stockholm 11- 13 oktober 2019. Pjäsen är den 
kritikerrosade musikalen Så som i himmelen på 
Oscarsteatern. Uppgifter om musikalen finns på: 
www.sasomihimmelen.se. Vi har plats för endast 
för 24 deltagare, boka senast måndag 24 juni! 
 

Musikalresan arrangeras samtidigt med Pohjola-
Nordens medlemskryssning till Stockholm.  
 

Fredag 11.10.2019 
Med M/S Gabriella från Hfors till Stockholm 
Förbundets program ombord  
Buffé  
 

Lördag 12.10.2019  
Förbundets program och lunch på 
Finlandsinstitutet  
Så som himmelen, Oscarsteatern 
M/S Amorella avgår från Stockholm till Åbo 
 

Söndag 13.10.2019 
M/S Amorella anländer till Åbo hamn 
 

Resans pris är 200 € per person i dubbelhytt. I 
priset ingår: 
- Resa Helsingfors - Stockholm - Åbo  
- Buffémiddag på fredag 
- Förbundets program  
- Lunch och busstransporter i Stockholm 
- Biljett till Oscarsteatern i kategori B 
 

Bokningsavgiften för en bindande anmälan är 100 
€ per person och betalas i samband med 
anmälningen på nätet 
www.lyyti.in/Musikaalimatka_Tukholmaan. För 
ytterligare information kontakta Georg 
Löfman/P-N i Sibbo (tfn: 050-305 7917, 
georg.lofman@pp.inet.fi). 


