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Pohiola-Norden i Esbo
Medlemsbrev 4, november 2017
Hcistmdte
Hostmotet7.70 pi Oitans gi.rd itervalde Anja Syrji
ull forerungens ordforande. Ovriga medlemmar i den
nya styrelsen dr: Marja-Liisa Ala-Pollinen, Anna-Liisa
Blom, Nina af Hlllstrom, Ulf Johansson, Veronica
I(alhori, Anna-Lisa Leino, Heikki Pakarinen ia I{ari
Pietarinen

Under ledning av foreningens vice ordforande UIf
Johansson besokte motesdeltagarna udden vid
Bodom ttisk, var tre ungdomar motdades sommarerr
1960. Ulf berdttade detalierat om den tragiska
hindelserL, av vilken han har skrivit boken Legenden
om Bodom - Arhundradets mordmysterium.

Motet godkinde verksamhetsplan och budget for
2018.

Nordisk tovningsverkstad
Esbo P-N atrangerarr for eleverna ph ligstadiet i
Storingens skola i Sok6 en tovningsverkstad
torsdaga r 26.10, 2,ll och 9.11. I vetkstaden gors av
ull bl.a. Dalahdstat, isllndska fir och andra notdiska
djur.

Regn och is och stora hav
Forfattaren Ulla-Lena Lundberg berattar om sitt
forfattarskap ft l7.ll kt. 17 i Hagalunds bibliotek
(Esbo kulturcentrum, I{ulrurpl atsen 2) .
Evenemanget dr oppet for alla. Traktering.
Ulla-Lena Lundbergs bok Is utsigs 201'2 av president
Frnlandiapriset. Boken
Tarja Halonen till vinnare
^v
hat oversatts till sju sptik. Nyligen gav hon ut
"Hertiginnan och kaptenskan" som handlat om
segelfartyget Herzogin Cecilia, som forliste i
Engelska kanalen 1936. Amnet ar for henne bekant,
ty hon har tidigare skrivit om den ilindska
bondeseglatsen. Hon debutetade som forfattare 1.962
och har sedan dess utkommit med 23 romanet och
reseskildrtrLg

r..

Lundbergs fotfattarbesok ar en del av den Nordiska
biblioteksveckan t3.- 19.fl. Arets tema ar Oar t
Norden. Veckans alla bocker ar r hr fthn Finland och
Lundbergs bok Is dr en av dem. De ovnga bockerna
6r Mauri I(unnas Skattkammaron och Maria
Turtschaninoffs fantasiroman Maresi.

Foreningens medlemmar presenterar en Luciatabli onl3.L2 kl. L4 och bringar en julhdlsning
samt serverar glogg och pepparkakor ull Alberga
leva och bo-seniorcentral invinare.

Lillajul
Munter lillajulsfest on 20,12 kl. 17:30 tillsammans
med Pohjola-Norden i Helsrngfors i Nordisk
kulturkontakt (Ifujsaniemigatan 9). Musik, glogg,
pepparkakor och choklad.

Evenem

^ng

i Nordisk kulturkontakt:

Nordiska ridets littetaturpris
I(andidaterna for Nordiska ridets
litteraturpris kan taffas i Nordisk
kulturkontakt mi 30.L0 kl. L0-1,9.

Nordisk iulmatknad

Juldelikatesset och konsthantverk frin hela
Norden dr till salu pi den traditionella

Nordiska julmarknaden pi Nordisk
kulturkontakt 16 25.11.2017 kl. 11-L5.

Nordisk kulturkontakt
I(ajsanie-ig 9, Helsingfors, tfn: 010-583 1000
www. nordiskkulturkontakt. org

Evenem ang

pi

Hanaholmen:

Sameblod
Hanaholmens kulturcentrum forevisar nordiska filmer varje minads forsta mindag kl. L8.
Fritt intrdde. Decemberfllmcn Sameblod visas
4.12.

Biljettbokningen oppnas mi 6.1.1 kI. 10
(www.hanaholme n.fi / sv / ev ent f manadensnordis ka- f rlm- sameblo d) .

Hanaholmen
Hanaholmsstranden 5, Esbo, tfn: 09-435 020
www.hanaholmen.fi
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Mera info pi Esbo P-N:s Facebook-sida ja
webbplatsen www. espoo.pohjola-norden. fi .
Meddelanden om olika evenemang sdnds dven per
mejl, si du kommer vdl ihig att anmtila din adress.

