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17 juni kl. 9.30

Ungas mobilitet i Norden - digitalt event

Föreningen Norden Sverige arrangerar ett digitalt event för

nordjobbare i hela Norden, med inspirerande samtal med

arbetsgivare i Sverige (STF, Spotify), samt tidigare och

nuvarande Nordjobbare.

19 juni

En dag på Biskops-Arnö 

(sponsrat av Nordjobb & Föreningen Norden i Sverige)

Upplev Biskops-Arnös Nordens Folkhögskolas unika miljö på en

liten ö i en avsides vik av Mälaren.

Vi åker från Stockholm central ca. kl. 9. På plats deltar vi på en

workshop med tema "Hur ska vi förstå varandra i Norden?". Vi

bjuder på lunch och på eftermiddagen kan man hitta på olika

utomhusaktiviteter (paddla kanot, cykla, spela boule, bada). Det

finns möjlighet att övernatta på Biskops-Arnös vandrarhem

(Föreningen Norden bjuder på middag/frukost).

31 maj kl. 19

Digital välkomstträff

Nordjobb och Föreningen Norden

Sveriges ungdomsavdelning håller en

kort välkomstpresentation. Speed-

kompis-dating ingår!

MAJ

JUNI



Tisdag 6 juli 

Guidad interaktiv vandring av 

Stockholms innerstad & picknick på 

Djurgården (sponsrad av Nordjobb)

kl. 16, mötesplats: Riksbron

Söndag 11 juli

Glasspromenad och VM-final på Söder

TIsdag 13 juli kl. 15.30

Besök till Historiska museet

(gratis inträde)

Måndag 19 juli

Vandring i naturreservat: Hellasgården (Nacka reservatet)

Vi åker tillsammans från Slussen, buss 401 (ca. 15 minuters resa)

(fika och kubb sponsrat av Nordjobb)

Torsdag 29 juli kl. 15.30

Besök till Sven-Harrys konstmuseum: utställning

med samisk konst, Bakom hörnet 

vindens jojk

(sponsrad av Nordjobb)

JULI



Fredag 13 augusti kl. 18
Utomhusbio på Stockholm stadion med Stockholm film festival
Visning av filmen La La Land. Ingen entréavgift, Nordjobb bjuder på
snacks.

Onsdag 4 augusti kl. 15.30

Besök till Skansen, picknick och quiz om svensk musik

(sponsrat av Nordjobb)

Torsdag 5 augusti kl. 18.30

Stadsvandring som följer i lesbiska aktivisten och transpionjären Eva-

Lisa Bengtsons (1932–2018) fotspår på Södermalm. Arrangerad av

Kvinnohistoriska museum. 

Måndag 9 augusti kl. 14.30

Besök till Liljevalchs konsthall: Vårsalongen 2021

(Gratis inträde på måndagar)

Torsdag 12 augusti

Utflykt till Grinda i Stockholms skärgård

(Sponsrat av Nordjobb)

AUGUSTI


