Verksamhetsberättelse
för år 2004
Finlandssvenska föreningen i Västerås

Inledning
Mångsidigt, aktivt och förhoppningsfullt kan vi beteckna det verksamhetsår som vi nu
sammanfattar.
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– få vår förening ännu mer känd för den breda allmänheten,
– skapa goda kontakter och samarbete med andra föreningar och institutioner,
– öka medlemsantalet och därmed få en stabil ekonomi,
– bredda verksamheten för att samla flera deltagare till våra aktiviteter.
Medlemmarna är och förblir grunden i föreningens existens. Medlemsvård och en attraktiv
verksamhet som intresserar och tillfredsställer flertalet, har varit styrelsens målsättning.
Samarbetet inom styrelsen har varit synnerligen gott, med en ansvarsfördelning som alla,
inklusive suppleanterna, har ställ sig bakom.
En nyhet som krävt mycket energi under året, är vår hemsida: www.finlandssvenskar.se
Glädjande är, att vi har många besökare till den. Vi har därigenom också fått många positiva
kontakter både med kommersiella företag och officiella institutioner.
Föreningen har haft en representant med i alla de evenemang, möten, konferenser och
tillställningar till vilka vi blivit inbjudna. En målmedveten satsning som vi hoppas ska ge
utdelning i framtiden.
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 253 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, ABF, Svensklärarförbundet, Stadsbiblioteket, Föreningen Norden, Elektra,
Föreningsbyrån, Kultur och Fritidsnämnden, Äldrevårdsnämnden, SPF Rudbeckius, Finska
Friskvårdsföreningen, Finska PRO, Katajaiset, Mälarhemsföreningen, Församlingsförbundet i
Finland, Mikaelikyrkan, Svenska Finlands Folkting, Skådebanan, Vår Radio, Lokalradion
Samt de föreningar, omnämnda i de olika gruppernas redovisning.
Följande föreningar har uppvaktats under året: Finska PRO, Nygammal dansförening NGDV,
Göteborgsklubben,

Klubblokalen
I klubblokalen på Morkullegatan har många av föreningens gruppaktiviteter hållits. Alla
styrelsemöten har förrättats där.
Tyvärr är lokalen för liten för Folkdansgruppen, de hyr in sig i Badelunda Kyrkskola.
Sånggruppen har under hösten tränat i Studiefrämjandets lokaler.
Senaste halvåret har vi varit ensamma hyresgäster i lokalerna. Under hösten hade vi
storstädning av alla utrymmen, varför det nu känns fräscht och fint för vår verksamhet.
Vårt hyresavtal löper gällande tillvidare.
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Verksamhet
Folkdansgruppen
Dansgruppen har träffats för träningar i Badelunda kyrkskola vid 37 tillfällen med i snitt 16
personer närvarande vid varje tillfälle.
Under året har 8 st dansuppvisningar genomförts på olika platser. Särskilt kan nämnas
uppvisningen på Djäkneberget på Sveriges nationaldag och på Göteborgsföreningens
jubileum den 13 november då vi även samma kväll deltog med fyra par på vår egen förenings
knytkalas på Irstagården. Även i år deltog vi i den finländska kulturaftonen den 26 mars i Asalen i samarbete med Katajaisets dansare. På Hembygdsdräktens Dag på Skansen deltog flera
par ur dansgruppen i dräktparaden på Sollidenscenen men vädrets makter satte stopp för
dansuppvisningen. Traditionsenligt dansade vi på midsommaraftonen på Gryta sjukhem och
på Karlslunds Servicehus. Dessutom har vi dansat för SPF Rudbeckius och äldreboende i
Ramnäs.
Verksamheten har varit intensiv och engagemanget stort bland deltagarna. Ledare har varit
Runar och Marjatta Stenlund, och stf. Vailet Frisk och Erik Enegren

Sånggruppen
Sånggruppen har under året haft 16 sångträffar, fördelat på 7 träffar under våren och 9 under
höstterminen. Deltagarantalet har varierat mellan 19 och 23 st.
Gruppen har under våren haft gemensam sångträff, med sångare från Viksäng och Skultuna
församling, i Mariagården.
Ett uppträdande, som blivit något av en tradition, är på Vallonen den 30 april. Elly och Allan
bjöd också, traditionsenligt, gruppen till sin ägandes sommarstuga i Sörbo, i maj. Under
hösten har gruppen deltagit i ett föreningssamarbete med SPF Rudbeckius. Tillställningen
hölls i Syrianska Kulturcentrat.
Gruppen uppträdde på ”Knytkalaset” med solo och duettsång, samt sedvanlig körsång.
Verksamhetsledare har varit Boris Grönqvist.

Pensionärerna
Under våren samlades 21 deltagare till 9 eftermiddagsträffar. Under höstterminen träffades
man 7 gånger med 17 deltagare.
I februari besökte gruppen Västerås Konserthus. 25 personer deltog i den guidade visningen.
Vårterminen avslutades med gemensam lunch på Restaurang Westerqvarn i Mölntorp. I
oktober deltog gruppen i samkvämet med SPF Rudbeckius. Höstterminen avslutades med
julbord i klubblokalen. En trevlig tillställning med både sång, långdans och ringlekar. Ledare
för grupperna har varit Kerstin och Per-Henrik Söderman

Hobbykvällar
Margareta Stenwall har, ett antal kvällar, undervisat i olika typer av hobbyarbeten. Störst
intresse bland deltagarna rönte, blomstertillverkning av papperssnören. Deltagarantalet har
varierat från 6 st. till 13 st. Träffarna har skett i klubblokalen, i trevlig samvaro och med nya
spännande saker att lära.

Pidrogruppen
Pidrospelarna har tränat 16 gånger under våren och 12 gånger under hösten. Några nya spelare
har tillkommit. I slutet av året hade gruppen 8 ordinarie spelare och ett mindretal reserver.
Spelarna deltog i Pidrotävlingen, i Torshälla, där våra damer Margareta och Kerstin kom på
en hedrande fjärde plats.
Gruppansvarig för året har varit Per-Henrik Söderman

Friskvårdsgruppen
Friskvårdskommittén har ordnat friluftsdag på Björnön, med ett 30 tal deltagare. Programmet
innehöll, tipspromenad och fysiskt lätta tävlingar. Dagen avslutades med korvgrillning. Under
sommarhalvåret gicks stavgång i grupp. Ett tiotal tillfällen, med utgångspunkt från
Djäkneberget, samlade mellan 5 och 7 startande per gång. Kommittén ordnade också
tipspromenaden och utomhustävlingarna vid skördefesten i Badelunda Kyrkskola.
I kommittén har ingått John Sundlin, Henrik Sandell och Harry Winkelsjö

Släktforskning
En nybörjarkurs i släktforskning startades i samarbete med ABF. Under Brage Lundströms
ledning träffades 7 nyfikna och entusiastiska deltagare, för att lära sig ”Söka sina Rötter”
Gruppen har träffats varannan lördag, 3 timmar per gång. Under kursens gång har intresset
fördjupats och det planeras för en påbyggnadskurs.

Bridge
Nybörjarkursen, med start hösten 2003. Kursen avslutades under våren med 8 kurskvällar och
8 deltagare, under Åke Stenlunds ledning, spelandes igenom läroboken ”Trappan”. Under
hösten har gruppen haft uppehåll, men hoppas komma igång igen under nästa verksamhetsår.

Aktiviteter
Årsmötet i februari samlade ovanligt många deltagare. De livliga diskussioner som förekom
visar på ett stort intresse, bland våra medlemmar. Ett engagemang att värna om vår förening,
som förhoppningsvis ska leda till en bredare fördelning av arbetsbördorna.
Kyrkdagarna gästades av Kaplan Tomas Ray från Stiftsrådet i Helsingfors. Ett
förhållandevis litet deltagarantal i lördagskvällens samkväm, uppvägdes av alla dem som på
söndagen övervarade högmässan och kyrkkaffet.
Allsångskvällen i mars blev lyckad, med många gäster. Sång och musik av Cecilia och
Rikard Land. Poesi och dans av Doris Sundell och Anette Sundell/Liljedahl. Boris med komp.
höll i programmets röda tråd på ett suveränt sett.
Finländska kulturkvällen drog närmare 400 besökare. Ett omväxlande program, med sång,
dans, musik och buskis bjöd de medverkande föreningar på. Att förbättra inför nästa år, är
kravet på att konferenciéerna utnyttjar sin tvåspråkighet till fullo.
Funktionärsmöte/frågesport hölls i april. Efter att ha uppdaterat de olika förtroendevaldas
ansvarsområden, hölls en mycket givande idékläckningsstund. Många goda förslag framkom,
en hel del är redan åtgärdade, en del är fortfarande under bearbetning.
Den efterföljande frågesportstunden, sammansatt av Siw och Viking, var både rolig och
bildande. Vinnarna erhöll endast nyttiga och fruktbärande priser.
Friluftsdag i maj. Se kommitténs rapport.
Grillparty hölls i augusti, i Skultunas scoutstuga. Dansgänget stod som värdar för kvällen. En
mycket trevlig kväll! Initiativtagare var: Al och Sverre grillmästarna, Erik administratör,
Margareta, Vailet och Mariann som gjort maten och allt runtikring jobb.
Deras engagemang renderade en bra slant till föreningens kassa. Ett lovvärt initiativ, kanske
något för andra grupper att ta efter?
Skördefesten i september bjöd på omväxlande aktiviteter. En modevisning med egna
medlemmar på ”catwalken” var uppskattat. Uteaktiviteter och auktion på inlämnade
skördealster ingick i programmet. Det mest uppskattade var ändå, Elin och Barbros goda
soppa. Ett stort tack till dem!
Runebergsfesten var den största satsningen, ur ekonomisk synpunkt, under året.
Programkommitténs utomordentliga arbetsinsats, gjorde att vi fick uppleva en av de allra
bästa kulturaftnar, vi haft. Trygve Erikson gästade oss, med delar ur sin pjäs ”En dag i Johan
Ludvigs liv”. Recitatörer var föreningens egna medlemmar. Ulla-Britt sjöng solo till komp av
Rikard Land. Att avslutningsvis se Anette dansa nationalhymnen ”Vårt Land” var en
upplevelse som satt kvar i minnet långt, långt efteråt.
I samband med festen gjordes ett halvtimmes program i Vår Radio, om vår förening och om
J.L.Runeberg.

Knytkalaset gick i år i femtitalets tecken. Boris hade, som alltid, på ett skickligt sätt vävt
ihop programmet. Helena gjorde en strålande insats och tog publiken med storm.
Sånggruppen sjöng schlagers från femtitalet, några av gruppens medlemmar sjöng solo och
duett. Orkestern Hopp Lock spelade tidsenlig musik till dansen. En rolig och nostalgisk kväll,
där många av oss kände igen sig, i programmets dråpligheter.
Skivor till kaffet spelades in i vår klubblokal den 24 november av Vår Radio. Ett trettiotal
medlemmar deltog. Våra önskelåtar spelades varvade med intervjuer och kaffedrickande.
Programmet dubbelradierades en vecka senare, med ytterligare en repris, samma vecka.
Bra PR för föreningen.

Barnjulfest hölls i början av december. ”Julkul” samlade närmare fyrtio barn och lika många
vuxna. Viking och Margareta hade satt ihop programmet. Ett program med modern touch,
som tilltalar dagens ungar. Pysselverkstan tilltalade både gamla och unga. Karaoke var
mycket populärt bland ungdomarna. Lasse Stenwall höll i programmet med hjälp av Jerry,
Gunnevi och Margareta. Till fikat avnjöts Ingers goda ”gottagobbar”.
En stor eloge till alla som hjälpte till.
En lyckad satsning, som förhoppningsvis ska ge utdelning i framtiden.
Vuxenjulfest har inte hållits under 2004
Utställningar:
Föreningen har haft hantverksutställningar i montrar på Lasarettet och Bibliotek vid ett flertal
tillfällen under året. Vi har samtidigt fått ut information om vår förening i dessa montrar.
Viking har hållit i utställningarna.
På Äldredagskonferensen fick vi möjlighet, att för 700 deltagare, informera om
Finlandssvenskar i allmänhet och om vår förenings verksamhet i synnerhet. En fin
informationsbroschyr, att dela ut, fick vi tillsänd oss från Svenska Finlands Folkting. Ett eget
framtaget material, om vår verksamhet och de olika grupperna inom föreningen delades ut. Ett
bildcollage, gjort av Mariann Lönnqvist, över gruppernas verksamheter väckte intresse hos
konferensdeltagarna.
I samband med Runebergskvällen gjorde Margareta Stenwall och Else-Maj Nilsson ett
utställningscollage om författaren.

Övriga föreningsengagemang:
Sisu idrottsutbildarna och Studiefrämjandet har under året hållit kurser i Föreningsteknik och
Föreningsledarskap.
Från vår förening har Siw Sandell, Dan Vikström och Margith Winkelsjö deltagit.
Föreningen har engagerat sig i, och fört förhandlingar med Stadsbiblioteket, om att de ska
behålla båda finlandssvenska dagstidningarna, Hufvudstadsbladet och Vasabladet.
Överenskommelse med Arkiv Västmanland, att lägga vår förenings arkiv hos dem, för
framtida bevarande.

Slutord:
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem, som har valt att tillhöra vår förening. Tack till
dem som på olika sätt, genom gåvor, lotterivinster och annat, aktivt har bidragit till det
gångna verksamhetsåret. Tack till de medlemmar som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med och
deltagit i de olika aktiviteterna. Tack till dem som på ett utåtriktat sätt varit ”goda
ambassadörer” för vår förening. Vi tackar även våra tidigare nämnda samarbetspartner och
sponsorer.
Vi hoppas att även i fortsättningen få stöd från våra medlemmar och övriga, som stött oss i
våra strävanden att vidareutveckla och föra föreningen framåt.

Västerås i februari 2005
Styrelsen för Finlandssvenska Föreningen i Västerås

Margith Winkelsjö

Hilding Backman

Siw Sandell

Dan Vikström

Viking Ekholm

Henrik Sandell

John Sundlin

