VARMT VÄLKOMMEN TILL

Globala veckorna
och Framtidsveckan
10 - 25 NOVEMBER 2018

Välkommen till Globala veckorna
och Framtidsveckan i Norrköping
10 - 25 NOVEMBER 2018!
Under två veckor sätter vi nu fokus på globala
utvecklingsfrågor och hur du lokalt kan bidra
i det globala.
Globala veckorna är en samverkan mellan
Sida, Norrköpings kommun och lokala aktörer
i Norrköping med syfte att skapa ett ökat intresse
och engagemang för globala frågor.
Framtidsveckan är en manifestation som
Studiefrämjandet står bakom och som handlar
om att inspirera människor att ta steget till en
mer hållbar livsstil.
Tillsammans bjuder vi in till två spännande
veckor som erbjuder massor av kunskap,
inspiration och tips på hur du kan göra mer
hållbara val. Hur kan vi alla hjälpas åt att nå
de Globala målen, Agenda 2030, som ska leda
världen mot en fredlig och hållbar utveckling?
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Invigning med uppträdande och globalt torg
10 november kl. 11-15
Mirum Galleria, övre plan vid scenen
Välkommen till det Globala torget i Mirum Galleria!
Vi bjuder på dans- och musikunderhållning från scenen.
Besök också våra utställare där du kan shoppa schyssta
prylar, ta en tur i Inre Hamnen på vår VR-cykel, provsmaka
eko-mat, få klimatsmarta tips i vardagen, sy din egen tygkasse
och mycket mer. Varför inte utmana din kompis eller partner
på Sida´s quiz FAKTA ELLER FIKTION?

Scenprogram:
11.00

Välkomnande och invigning av veckorna
av vår konferencier Ann-Sofie Bergort, Varié

11.30

Dansshow med De Geergymnasiets
dans-estetiska-program

11.45

Samtal från scenen

13.00

Dansshow med Next Generation Crew

13.15

Sång med My Björnsdotter

13.30

Sång med Alice Brogren

14.30

Streetdance med Shadow City

14.45

Sång med Arman Sedic

15.00

Avslut

På Globala torget träffar du:
Biståndsmyndigheten Sida, Portalen, Norrköpings Zonta,
Jordens vänner, Stadsodling Norrköping, Naturskyddsföreningen Norrköping, Svenska kyrkan, Sjukhuskyrkan,
Fairtrade City, CISV i Östergötland - för en fredligare värld,
CSR East Sweden, Tembo AB, Sensus bildningsförbund,
Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommuns
energi- och klimatrådgivare

Frukost med internationellt tema

10 november kl. 9-12, Söderledskyrkan, Vilbergsgatan 100

Internationella gruppen i Borgs församling bjuder in till frukost
med föredrag och workshops anpassat för alla åldrar med bland
annat Else Berglund, Agnes Grunnesjö, Abona Issa Saleiby.
Kostnad för frukost 50 kronor, under 12 år gratis.
Anmälan till Borgs församlings expedition 011-24 11 00
senast 8 november.
Expeditionens öppettider: Måndag, torsdag, fredag: 09.00-12.00

Fotoutställning 17 Globala mål
- för alla människor i alla länder

10 - 25 november Louis de Geer konsert & kongress,
entréplan vid lunchrestaurangen

Svenska FN-förbundet visar fotoutställning om de Globala
målen. Världens ledare har lovat att uppnå 17 globala mål
till år 2030. Det innebär att alla länder tagit på sig ansvaret
för en bättre, mer rättvis och hållbar värld för alla.

Skolföreställning ”Historien om en flicka”
12 - 16 november kl. 9-12, Teater Bråddgatan 34

En föreställning om att fly för att man måste. Först ser vi
Skolteaterföreställning ”Historien om en flicka” med Teater
Fenix därefter arbetar vi tillsammans med skådespelarna
Åsa Forsberg, Martin Öster, berättare Lena Karlberg och
författare Gabriella Nilsson Ringkvist med att berätta och
skriva ”Vår historia”. För skolklasser! Måndag och fredag
för årskurs 2, tisdag årskurs 3, onsdag årskurs 4 och torsdag
årskurs 5. Denna halvdag är kostnadsfri och ingår i projektet
”Integrera med kultur”.
OBS! Information och intresseanmälan
Linda Moberg 011-13 01 80, 070-734 44 77 eller
prod.lindamoberg@gmail.com

Välkommen till Globala rummet

12-16 november samt 19-23 november, Kontaktcenter,
Förvaltningshuset Rosens foajé, Trädgårdsgatan 21

Välkommen in i förvaltningshuset Rosen för att titta på
utställningen om kommunens internationella samarbeten.
Samverkan på nationell, nordisk, europeisk och global nivå
handlar om ett långsiktigt hållbart Norrköping. För att
uppnå det behövs gränsöverskridande forskning och global
kunskapsförsörjning. Inom ramen för Globala Norrköping
lyfts exempel på några av de internationella projekt som
bedrivs bland kommunens verksamheter. Merparten av
projekten har finansierats av EU:s utbildningsprogram
Erasmus +, antingen i form av mobilitetsprojekt eller
strategiska partnerskap. I utställningen kan du även läsa
mer om Globala målen som ska förändra världen och
Norrköping till år 2030. Missa inte heller att testa
kommunens VR-cykel se programpunkt 23 november!
Måndag - torsdag kl 7.45-17, fredag kl 7.45-16.

Visning ”Mer än bara tvättråd”
13 november kl. 14, Norrköpings stadsmuseum

Lapparna i våra kläder visar tvättråd, var de är tillverkade
och vad de är gjorda i för material. Viskos, akryl, tencel,
nylon, elastan - vad betyder det egentligen och vad mer kan
vi avläsa i lapparna?
Vi berättar om hur olika material framställs och vad de
innehåller. Vi listar för- och nackdelar och funderar över
hur miljön och människorna påverkas vid produktionen.
Fri entré!
Visningen tar ca 35 minuter.

After work med guidning bland vintagekläder
och retroprylar
13, 14 och 15 november kl. 15-20, Kulturbutik Popsi,
Knäppingsborgsgatan 9

Om vädret tillåter Loppis på gatan! Prova vintagekläder från
40-50-60-70-tal, samt nyare secondhandkläder.
Hitta din nya garderob, retrokunniga Helene Jegenberg finns
på plats och hjälper till.
Vi bjuder på dryck och tilltugg från de lokala matproducenterna Kolmårdens Äpplemusteri och Sankt Anna havtorn.
Boka gärna plats annars är det drop-in.
Information! Linda Moberg 011-13 01 80, 070-734 44 77
eller prod.lindamoberg@gmail.com

Café Planet – ”Äventyr som påverkanskraft”
13 november kl. 18-20
Café Espresso house i Arbetets museum

Biologen och äventyraren Glenn Mattsing har bestämt sig
för att lyfta miljöfrågor till en ny nivå genom att föra in
äventyr och spänning i debatten. Genom att bygga en flotte
av plastskräp - Trash-Tiki - lyckades han tränga igenom det
massiva Almedalsbruset i somras och tillsammans med
bland annat Petter Stordalen föra in mer miljöfrågor i
politikerveckan. Han är aktuell med en roddexpedition runt
Svalbard för att belysa klimatförändringar och besöker nu
skolor över hela landet för att på ett spännande sätt väcka
intresse för framtidens lösningar på miljöproblem.

”Hur kan jag bli en medveten konsument”
14 november kl. 18, DoSpace, Västgötegatan 7

Dagens samhälle är byggt på tillväxt. Det ekonomiska
systemet fungerar bara om vi fortsätter konsumera. Men det
är skillnad på konsumtion och konsumtion. Det spelar stor
roll om du handlar någonting med eftertanke eller ingen
tanke. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling
17 globala mål för hållbar utveckling under samlingsnamnet
Agenda 2030. Ett av målen i Agenda 2030 verkar för en
långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt anständiga
arbetsvillkor för alla. Vill du lära dig mer om hur du kan
konsumera medvetet? Vi har svaren!
Miljönätverket i Norrköping välkomnar till en inspirerande
föreläsning med föreningen Medveten konsumtion.
Vi bjuder på lättare förtäring!
Anmälan sker till: ellen.friberg@visionl.se

Global dag med sjukhuskyrkan
på Vrinnevisjukhuset
15 november kl. 10-16, Vrinnevisjukhuset
■

■
■

Kom och dela era tankar om Sjukhuskyrkan inför
framtiden i entréhallen på Vrinnevisjukhuset
kl. 10.00-13.30.
Sjukhuskantor ”Hille” med gäster underhåller i
entréhallen på Vrinnevisjukhuset 12.00-ca.13.30.
Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik föreläser
om ”Dialog, etik och interkulturella möten i vården”
i Runstenen på Vrinnevisjukhuset 14.00-16.00.
Föreläsningen är i första hand för sjukhuspersonal,
i andra hand för övriga intresserade (begränsat antal platser).
Anmälan till föreläsningen sker till sjukhuskyrkan:
kaisa.wassberg@svenskakyrkan.se eller
lillemor.bjorling@regionostergotland.se

Öppet hus på Centralen

15 november kl. 16-18
Centralen, Studiefrämjandet Kungsgatan 53

Cirkel Hälsa genom föreningsliv. Idag har vi inspelningsstudio
på plats. Kom och prova på att spela in sång och musik.
För mer information gå med i Facebookgruppen
”Centralen-mötesplats för människor och föreningar”.

Cykelverkstad med Cykelköket

15 november kl. 17-20, Arbetets museum vån 5

Cykelköket önskar alla välkomna till Öppet hus!
Tag med dig en cykel som du behöver reparera och
besök vår ”gör-det-själv” -lokal eller kom bara förbi
och kolla in vår verksamhet.

Visning ”Mer än bara tvättråd”
15 november kl. 18, Norrköpings stadsmuseum

Lapparna i våra kläder visar tvättråd, var de är tillverkade
och vad de är gjorda i för material. Viskos, akryl, tencel,
nylon, elastan - vad betyder det egentligen och vad mer
kan vi avläsa i lapparna?
Vi berättar om hur olika material framställs och vad de
innehåller. Vi listar för- och nackdelar och funderar över
hur miljön och människorna påverkas vid produktionen.
Fri entré!
Visningen tar ca 35 minuter.

Trapploppet

15 november kl. 18, Arbetets museum, Laxholmskällaren

Den 15 november 2018 går Norrköpings ovanligaste
löptävling av stapeln på Arbetets museum! Starten är i
Laxholmskällaren och målgång är på plan 7. Gå, spring
eller lunka uppför trappornas 162 steg och över några
våningsplan. Vinster till de främsta samt lottade priser.
Individuell start från kl. 18 och framåt.
Kostnad 150 kronor men betala gärna mer. Alla intäkter
går oavkortat till The Mission Mozambique Trust.
Ange namn och eventuellt klubb/företag.
Betalningsinfo i vändande mejl.
Anmälan senast 10 november till:
frida.sodermark@loparaventyret.se

Filmvisning ”En obekväm uppföljare”

15 november kl. 18-20, Cnema, Salong Huvudrollen

Hyresbostäder bjuder in till bio under Globala Veckorna och
Framtidsveckan, se uppföljaren till ”En obekväm sanning”
på Cnema!
Ett decennium efter att ”En obekväm sanning” förde
klimatförändring högt upp på agendan kommer denna
omskakande och medryckande uppföljare som visar hur
nära vi är en riktig energirevolution. Före detta vicepresident
Al Gore fortsätter sin outtröttliga kamp på resor runt om
i världen för att utbilda en armé av ”klimatmästare” och
påverka den internationella klimatpolitiken.
Anmälan görs till bio@hyresbostader.se
OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Provsmakning av choklad
16 och 23 november kl. 10-18 samt
17 och 24 november kl 11-16
Fair Trade Shop, St Persgatan 113

Med upp emot 70 olika chokladsorter kan Fair Trade Shop
troligen stoltsera med länets största chokladsortiment.
Välkommen in i butiken och provsmaka!

Workshop - Makraméarmband av gamla
sladdar
17 november kl. 12-15, Norrköpings stadsmuseum

Museet har samlat på sig en hel del sladdar under åren.
Istället för att slänga dem gör vi nu om dem till vackra
makraméarmband som vi dekorerar med pärlor och knappar.
Passar hela familjen.
Kostnadsfritt.

Visning ”Mer än bara tvättråd”
18 november kl. 14, Norrköpings stadsmuseum

Lapparna i våra kläder visar tvättråd, var de är tillverkade
och vad de är gjorda i för material. Viskos, akryl, tencel,
nylon, elastan - vad betyder det egentligen och vad mer kan
vi avläsa i lapparna?
Vi berättar om hur olika material framställs och vad de
innehåller. Vi listar för- och nackdelar och funderar över
hur miljön och människorna påverkas vid produktionen.
Fri entré!
Visningen tar ca 35 minuter.

Öppet hus på Popsi

19 november kl. 11-18
Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9

Möblera med svensk slöjd och vintage. Sticka med
svenska garner, använd lokala matprodukter.
Använd naturlig hudvård.
Guidning bland butikens hantverksprodukter och
hantverkskurser! Träffa slöjdare i arbete!
Vi bjuder på dryck och tilltugg från de lokala
matproducenterna Kolmårdens Äpplemusteri och
Sankt Anna havtorn.
Boka gärna plats annars är det drop-in.
För mer information kontakta Linda Moberg 011-13 01 80,
070-734 44 77 eller prod.lindamoberg@gmail.com

”Alla har rätt att funka olika”

21 november kl. 12-13, Sal K22, Kåkenhus,
Campus Norrköping

Välkommen på lunchföreläsning på LiU! Att ha albinism
innebär en funktionsnedsättning, vanligtvis nedsatt syn
eller blindhet. Men i Tanzania kan det även innebära att
leva utan en eller båda armar, på grund av de överfall som
sker, orsakade av vidskepelse. Eva Lundgren Stenbom
berättar om de svåra förhållanden som råder för människor
med albinism i Tanzania.
Föranmälan se: www.norrkoping.se/globala

Agenda 2030 – hållbar utveckling för världen
och för ditt företag
22 november kl. 15-17 med efterföljande mingel,
Louis de Geer konsert & kongress, Flygeln

Välkommen till en inspirerande workshop om de globala
målen! Under workshopen ges en intresseväckande
introduktion till Hållbar utveckling och Agenda 2030,
med fokus på de globala målens roll för lokal verksamhetsoch affärsutveckling. Workshopen vänder sig till dig som
företagare!
Workshopledare: Mia Barkland och Matilda Thyresson,
Trossa AB.
Workshopen pågår mellan kl. 15-17 därefter mingel med
mat och dryck fram till kl 19.
Anmälan: www.csreastsweden.se
OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Afterwork med Norrköping
- UNESCO City of music
22 november kl. 16.30 - 17.30,
Coffice, Laxholmstorget 3, plan 1

Det globala kulturnätverket UNESCO Creative Cities
Network anordnar ett mingel med livemusik på Coffice,
Strykbrädan i Industrilandskapet. Du träffar personer
som arbetar med nätverket i Sverige och får veta mer
om vad det innebär för Norrköping att vara en del av
detta globala sammanhang. Norrköpingsartisten Gonzalo
Flores, från Idol 2018 står för underhållningen. Vi bjuder
på snacks och alkholfri dryck denna tidiga AW där
projektledaren för Musikhuvudstaden tar emot dina
idéer om framtida projekt eller dina bästa musikminnen
från Norrköping – muntligt, i pappersform eller skriv
på vår klottervägg!

Cykelverkstad med Cykelköket

22 november kl. 17-20, Arbetets museum vån 5

Cykelköket önskar alla välkomna till Öppet hus!
Tag med dig en cykel som du behöver reparera och
besök vår ”gör-det-själv” -lokal eller kom bara förbi
och kolla in vår verksamhet.

Workshop i yllebroderi
22 november kl. 18, Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9

Återanvänd tyger. Idag lär vi oss tekniken skarvsöm.
Ledare Annicka Greborn Holmkvist och Lena Karlberg.
Begränsat med platser. Kostnad 350 kronor inklusive
fika och material.
Information och anmälan: Linda Moberg, kulturproducent
011-13 01 80, 070-73 44 477, eller
prod.lindamoberg@gmail.com

Vernissage på fotoutställningen Survivors
22 november kl. 18, Arbetets museum, vån 5

Välkommen på vernissage av fotoutställningen om överlevare av våldsbejakande extremism. Invigare: Julia Norinder,
HR- och kommunikationschef på Sida och representant från
UNDP (United Nations Development programme).
Den våldsbejakande extremismen växer i världen. I Afrika
söder om Sahara föll 33 300 människor offer för terrorattacker
mellan 2011 och 2016; innan år 2 000 var dödstalen nära noll.
Trenden visar att världssamfundet behöver hitta nya lösningar.
Denna fotoutställning från UNDP ger en röst åt människor
som överlevt terrorattacker och ger en plattform till de som
sällan hörs i media. Dessa porträtt visar modet och styrkan hos
människor som byggt upp sina liv igen, trots det fruktansvärda
de har genomlevt. Överlevarnas olika religiösa, etniska och
nationella bakgrunder visar att våldsbejakande extremism är en
gemensam börda. Vi har alla ett ansvar att motarbeta den och
vi kan genom research som UNDP genomfört lära oss mer om
varför människor väljer att gå med i extremistgrupper.
Survivors visas året ut som en del av utställningen Framtidsland.

”Att leva med konstant terror”

22 november kl. 18.30, Arbetets museum, Alvarummet vån 6

Människor med albinism lever under ständig diskriminering
och hot om våld och död. Detta är särskilt vanligt i Tanzania
men också andra länder framför allt i östra Afrika. Eva
Lundgren Stenbom har varit engagerad i arbetet att stoppa
denna diskriminering och överfall sedan många år. I somras
jobbade hon för Clowner utan gränser, som ett sätt att
sprida glädje bland barn med albinism, som lever inspärrade
på särskilda skolor runtom Tanzania. Nu visar hon bilder
från dessa skolor, som sällan kommer till allmänhetens
kännedom, samt berättar om den rådande situationen för
människor med albinism, och vad som görs för att förändra.

”Ta en tur i Inre Hamnen”

23 november kl. 9-14, Kontaktcenter,
Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21

Hur kommer det att se ut i Inre Hamnen efter omvandlingen?
Ta en tur med vår VR-cykel och kika på den framtida
stadsmiljön. Syftet med omvandlingen är att göra om
Norrköpings gamla hamn till en attraktiv stadsmiljö med
fin arkitektur och närhet till vatten. Tanken är att skapa
kanaler och bygga bryggor, småbåtshamn och kajpromenader
i området som också består av torg, bostäder, arbetsplatser och
restauranger. VR-cykeln hittar du i det Globala rummet
i Rosens foajé. Välkommen att kika in!

Öppet hus på Popsi

23 november kl. 11-18
Kulturbutik Popsi, Knäppingsborgsgatan 9

Möblera med svensk slöjd och vintage. Sticka med svenska
garner, använd lokala matprodukter. Använd naturlig
hudvård.
Guidning bland butikens hantverksprodukter och hantverkskurser! Träffa slöjdare i arbete!
Vi bjuder på dryck och tilltugg från de lokala matproducenterna Kolmårdens Äpplemusteri och Sankt Anna havtorn.
Boka gärna plats annars är det drop-in.
För mer information kontakta Linda Moberg
011-13 01 80, 070-734 44 77 eller
prod.lindamoberg@gmail.com

Vi syr tygkassar tillsammans för att
minska på plastpåsarna
24 november kl. 13 - 16, Naturarium,
Östra Promenaden 7A

Vi syr fina och praktiska tygkassar under handledning.
Ta med symaskin om du har, annars har vi.
Naturskyddsföreningen har tyger till ett antal kassar.
Bra julklapp kanske? Vi fixar fika till självkostnadspris.
Anmälan till: Lena Johansson:
lenal73@telia.com eller 070-791 10 65.

Vita Hästen spelar Orange match
mot Karlskrona

25 november kl. 15, Himmelstalundshallen, Vattenverksvägen

Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld
mot flickor och kvinnor är ett utbrett folkhälsoproblem,
en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och
utgör en global hälsofara.
2008 startade FNs dåvarande generalsekreterare kampanjen
Unite To End Violence Against Women, och utnämnde den
25:e varje månad till Orange Day. En dag för regeringar,
företag, organisationer, media, civil samhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot
kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar
orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.
www.unwomen.se/engagera-dig/orange-day/
Ishockeyn engagerar många människor och Vita Hästen
strävar efter att alla skall kunna känna detta engagemang,
som spelare, ledare och inte minst på läktaren när något av
elitlagen spelar match.
Vita Hästens ställning i samhället gör det självklart att också
engagera klubben i några viktiga samhällsfrågor som står i
samklang med Vita Hästens värderingar.
Vita Hästen har som klubb valt att ta ställning mot våld
mot kvinnor och flickor och har därför beslutat att spela
en Orange match varje år för att visa sitt ställningstagande.
Tröjorna auktioneras därefter ut till förmån för UN Women
nationell kommitté Sverige och deras arbete mot våld mot
kvinnor och flickor. Välkommen till Orange match mellan
Vita Hästen och Karlskrona för att visa ditt stöd.
För biljetter: www.vitahasten.se/marknad/csr

För mer information om globala veckorna och
framtidsveckan, surfa in på:

norrkoping.se/globala

norrkoping.se

Globala veckorna och Framtidsveckan är
en samverkan mellan Norrköpings kommun,
Studiefrämjandet, biståndsmyndigheten Sida
och följande samarbetspartners:
ABF, Arbetets Museum, Borgs församling, Brödernas Café,
Café Espresso House, Campus Norrköping, Centralen, CISV i
Östergötland, Cnema, Coffice, Creative Cities, CSR East Sweden,
Cykelköket, De Geergymnasiet, Digitaliseringsavdelningen,
DoSpace, Ekoguiden, Norrköpings kommuns energi- och
klimatrådgivare, Fairtrade City, Fair Trade Shop, FN-förbundet,
Frida Södermark - Löparäventyret, Hummelgrens blomsterhandel,
Hyresbostäder i Norrköping AB, ICA nära Strömmen, Jordens
Vänner, Juste a´Fair, Kontaktcenter, Kulturbutik Popsi,
Linköpings universitet, Louis de Geer konsert & kongress,
Marieborgs folkhögskola, Miljönätverket i Östergötland,
Mirum Galleria, Naturskyddsföreningen Norrköping,
Norrköpings Stadsmuseum, Norrköpings Zonta,
Nyföretagarcentrum, Portalen, Rå, Stadsodling Norrköping,
Studentföreningen Navitas, Sensus bildningsförbund,
Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan, Söderledskyrkan, Teater Fenix,
Tembo AB, UNDP, UN Women Sverige, Upplev Norrköping,
Varié, Vita Hästen och Vrinnevisjukhuset.

Framtidsveckan
För en hållbar omställning

Vision 2035
FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en
ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.
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