FULLT HUS VID DET NORDISKA GÄSTABUDET
Årets Nordiska Gästabud gick av stapeln torsdagen den 23 mars 2017 i Stensjökyrkans samlingssal,
vilken var fullsatt. Vi firar som bekant det Nordiska Gästabudet helst den 23 mars, eftersom det var
det datum som de nordiska länderna skrev under Helsingforsavtalet 1962, som innebar att alla de fem
länderna förband sig att öka det nordiska samarbetet. Konkret bildades det Nordiska Ministerrådet,
som har sitt säte i Köpenhamn
Årets tema i Mölndal/Härryda-avdelningen är Barents – Ett gränsland i Norden.
Under vintern har 9 studiecirklar med sammanlagt 96 deltagare studerat just Barents och många av
deltagarna var också med på gästabudet.
Två grupper av cirkeldeltagare kommer i sommar att resa till Barentsområdet, dvs. från Luleå över
Finland bort till Murmansk och vidare över Kirkenes längs norska kusten för att så småingom avsluta i
Kiruna och ta flyget tillbaka till Landvetter.
Anledningen till att Föreningen Norden valt just Barents som resmål är vi vill lära känna Nordkalotten
och Barentsområdet.
Gästabudsprogrammet inleddes med att kyrkomusiker Birgitta Landgren spelade ett antal musikstycken från Barentsområdet. Därefter intogs en supé med maträtter från Barentsområdet som hade
komponerats av Alice Halfvordsson och levererats av restaurang Mejram. Denna måltid innehöll
typiska rätter från våra fyra länder, som t.ex. piroger, tjälknöl, finsk-ryskt rågbröd och till kaffet finska
pinnar.
Kvällens gäst var universitetslektor, fil.dr Margit Werner,
vars ämnesområden är geografi och geologi. Hon gav en
mörk bild av Barentsområdet med omfattande miljöförstöring
av dels oljehanteringen och dels av militär miljöförstörning i
form av militärt skrot och kärnavfall. Dessutom pågår det
från rysk sida en mycket kraftig militär upprustning i det
ryska Barentsområdet och längs med den finska gränsen. En
dyster bild, som det dock skall bli intressant att ta del av på
plats i sommar.
Fil.dr Margit Werner gav oss en bild av
Barentsområdet

Kvällen avslutades med att deltagarna hade fått var sin tipsrad om Barents utlagd vid respektive tallrik.
Raden var konponerad av Ing-Marie Samuelsson, som också ledde rättningen av tipsraden. Det fanns
några som hade 13 rätt av 14 möjliga och flera som hade 12 rätt, vilket visar att Barents-cirklarna
fungerar som kunskapsskapare.
Det Nordiska gästabudet 2017 gav oss alla en inblick Barents kultur mat och samhällsliv.
Ing-Marie Samuelsson

