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Kjære medlemmer! 
 

År 2019 nærmer seg slutten. Julefreden senker seg over landet og snart er 

det et nytt år med nye aktiviteter. Noen av våre aktiviteter våren 2020 kan 

du lese om her. Det kan bli flere.   

   God Jul og Godt Nytt År! 

           Styret i Norsk-Svensk Forening  

 

Vårens program 2020 
 

Tisdag 3. mars kl. 17.00 – 19.00 i Literaturhuset, Wergelandsveien 29 

  - Dobbelt statsborgerskap! 
Fra den 1. januar 2020 vil det bli tillatt med dobbelt statsborgerskap i Norge. Finnes det noen 

fordeler eller ulemper med å være både svensk og norsk statsborger?   

Seniorrådgiver Norunn Breivik på UDI reder ut begrepen og professor Grete Brochmann 

redegjør for et forskningsprosjekt hvor man har sammenlignet kravene til statsborgerskap i de 

tre skandinaviske landene. Representanter for den svenske og den danske ambassade deltar.  

 
  

Torsdag 30.april-  Årsmøte med etterfølgende svensk 

Valborgsmässoafton med buffet og dans, Voksenåsen  

 

Vi legger årets årsmøte til Valborg. Tradisjonen tro vil foreningen 

invitere til svensk feiring av Valborgsmessesaften på Voksenåsen 

med korsang, tenning av Valborgs-bål og talen til våren. 

Deretter blir det Voksenåsens buffet og dans.   

 

Helgen 8-10 mai – utflukt til Stockholm! 

Årets utflukt blir til Stockholm hvor det vil bli et innholdsrikt program som vi setter sammen i 

samarbeid med vår svenske søsterforening Svensk-norska Föreningen samt Det norske 

Samfund. Vi kommer tilbake med detaljer men hold av helgen! 

 

Lørdag 16. mai – Bellman i Sæterhytten på Bygdøy 

Carl Michael Bellman ville ha fylt 280 år i år. Men han er fortsatt en av 

Sveriges mest kjente trubadurer og skalder. Vi får besøk av en kvartett fra Par 

Bricole – en orden som ble stiftet allerede på Bellmans tid og hvor Bellman 

selv var den første ordensskalden.  

 

 

 

Fredag 19. juni  - Midtsommerfeiring på Voksenåsen. 

Det blir tradisjonell midtsommerfeiring på Voksenåsen med buffet, 

dans rundt midtsommerstangen, lek og konkurrenser for store og 

små. Et arrangement i samarbeid med Voksenåsen og Svenska 

Margaretakyrkan.  


