Verksamhetsberättelse
år 2005
Finlandssvenska föreningen i Västerås

Inledning
Varierande, aktivt och optimistiskt kan vi beteckna det verksamhetsår som vi nu
sammanfattar.
Året har präglats av utåtriktat arbete i syfte att:
– informera om föreningens målsättning och inriktning, till en bredare publik,
– 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 gott, med en ansvarsfördelning som alla, inklusive
suppleanterna, har ställ sig bakom.
En nyhet under året, har varit Informationsbroschyren om finlandssvenskar och vår förening.
Foldern, ”Finlandssvenskt – mera svenskt än svenskt” bekostades av Svenska Kulturfonden i
Helsingfors.
Glädjande är, att vi under sista halvåret, fått väldigt många besökare till vår hemsida:
www.finlandssvenskar.se I slutet av året hade 5000 personer besökt vår sida. Vi har
därigenom också fått många positiva kontakter både med kommersiella företag och officiella
institutioner. Vi räknar också med att hemsidan inom snar framtid ska ge intäkter i form av
reklampengar.
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 248 betalande medlemmar.

Föreningen har under året haft följande samarbetspartners:
Studiefrämjandet, Stadsbiblioteket, ABF, FöreningenNorden, Föreningsbyrån, Kultur och
Fritidsnämnden, Äldrevårdsnämnden, Finska Friskvårdsföreningen, Finska PRO, Katajaiset,
Mälarhemsföreningen, Församlingsförbundet i Finland, Mikaelikyrkan, Svenska Kulturfonden, Skådebanan.
Samt de föreningar, omnämnda i de olika gruppernas redovisning.

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.
Vårt hyresavtal löper gällande tillsvidare.
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Verksamhet
Folkdansgruppen
Dansgruppen har träffats för träningar vid 28 tillfällen i Badelunda kyrkskola med i snitt 16
personer närvarande vid varje tillfälle.
Under året har 6 st dansuppvisningar genomförts på olika platser. Särskilt kan nämnas
uppvisningen på Djäkneberget på Sveriges nationaldag då vi även samdansade med
Katajaiset. I hällande regn kämpade sej vår tappra skara hedervärt igenom hela programmet.
Också i år deltog vi i den finländska kulturaftonen den 23 april i Assyriska Kulturcenter i
samarbete med Katajaisets dansare. Traditionsenligt dansade vi på midsommaraftonen på
Gryta sjukhem och på Karlslunds Servicehus.
Engagemanget bland deltagarna har också detta år varit oförändrat stort. Vi ser fram emot ett
nytt dansant år och välkomnar nya som gamla deltagare.
Sånggruppen
Totalt 16 gånger har sånggruppen träffats och sjungit samman. Deltagarantalet har varierat, i
genomsnitt har 16 medlemmar deltagit. Traditionsenligt sjöng gruppen på Skultuna
Ålderdomshem den sista april. Gruppen har också uppträtt på föreningens tillställningar.
Litteratur / Diskussionsgrupperna
Under våren träffades grupperna 10 gånger med 19 deltagare per träff. 24 personer deltog i
det guidade besöket i Domkyrkan. Ålandskryssningen under våren samlade 29 medresenärer.
Våravslutningen hölls på restaurang Måns Ols i Sala.
Under hösten har 23 deltagare träffats 8 gånger. Höstkryssningen till Åland samlade 43
personer. Julfesten den 14 december tillsammans med Pidrogänget samlade 27 deltagare.
Pidrogruppen
10 spelare träffades 18 gånger under våren. Till höstsäsongen utökades spelarantalet till 12
och man träffades 14 gånger.
I november ordnades föreningens första Pidroklubbmästerskap. 16 spelare bildade 8 lag som
under 2 dagar spelade sig fram till finalen. Föreningens första Klubbmästare i Pidrospel blev
Leif Hagvik och Kaj Nygrund.
Friskvårdsgruppen
Friskvårdskommittén har under året ordnat:
Pimpeltävling i mars på Mälarisen utanför Björnön. Vi grillade korv och delade ut priser till
de få som ställde upp.
Friluftsdag i Hökåsen i maj med ett 25-tal deltagare. Tipspromenaden med lokal-anknutna
frågor gick runt badgropen och stadens vattentäckt. Sedan deltog vi i kubbspel, påskastning
och grillade korv.
Stavgång i grupp har ordnats ett 10-tal tillfällen vid Lögarängen, och samlade upp till 6
deltagare per gång.
Vid Skördefesten ordnades tipspromenad, sjömansknopsinformation och gissningstävlan
Semesterminnen som vi efterlyst under sommaren inbringade många bidrag, vilka lagts ut
på hemsidan och i Medlemsutskicket.

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 och verksamheten.
Kyrkdagarna gästades av kyrkoherde Tom Ingvesgård. Anita Ingvesgård Viik från Frank
Mangscentret och sångerskan Nanna Rosengård Ett 60-tal medlemmar deltog i lördagskvällens samkväm, på söndagen var kyrkan i det närmaste fullsatt vid högmässan och kyrkkaffet.
Temakväll: Åland, lockade många deltagare. Runar Sandberg berättade målande om Åland
och bjöd också på Svartbröd och Ålandspannkaka. Vi sjöng åländska visor till komp. av Boris
och Hilding. Dansgruppen dansade åländska folkdanser.
Finländska kulturkvällen drog ca.200 besökare. Ett omväxlande program, med sång, dans,
musik och buskis bjöd de medverkande föreningar på. Konferenciären fullgjorde språkmässigt
sin uppgift i år.
Friluftsdag i maj. På programmet stod: Tipspromenad, påskastning, och kubbspel. 21
betalande deltagare avslutade dagen med kaffe och grillad korv.
Nationaldagsfirande. Föreningen deltog i det första officiella nationaldagsfirandet på
Djäkneberget. Ca. 3000 personer kom för att fira. FSV bjöd på hembryggt mjöd, hembakt
Rågbröd, Björkölimpa och åländskt Svartbröd, samt delade ut informationsfoldrar.
Pidrogänget hade ett tält där de uppvisningsspelade och Folkdansgruppen uppträdde. Finland
hade ett eget block, med musik och dans från olika föreningar.
Surströmmingsskiva hölls i augusti, i Skultunas scoutstuga. Dansgänget stod som värdar för
kvällen. En mycket trevlig kväll som renderade en bra slant till föreningens kassa.
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!
Loppis Ett intressant projekt att sälja insamlade, skänkta grejer på Loppmarknaden, testades
2 helger under hösten. Försäljningen inbringade en bra slant till föreningens verksamhet.
Knytkalaset Samlade endast 38 deltagare. Lasse Stenwall underhöll med Karaoke, roliga
historier och fräckisar. Ett program ”i tiden”.
En medveten sondering för att hitta en lättare form av underhållning till vissa av våra
festaktiviteter. Det dansades med fullt ös, till CD-musik, fram till tolvsnåret.
Författarafton Lars Sund höll en lysande föreläsning om sin Siklaxtriologi. Cecilia och
Rikard Land stod för skönsång och musik. Under kvällen delades vinnarpriset i
skrivartävlingen som pågått under sommaren. Gertrud Nystedt vann med sin berättelse om en
resa till sina barndoms rötter.

Barnjulfest hölls i början av december. Pysselverkstad, trollkarl, dans kring granen och
utdelning av godispåsar stod på programmet. Allt som av tradition hör till. Kaffe, saft och
hembakat bröd tillhandahöll ”Tanterna i Köket”.
En stor eloge till alla som hjälpte till.
Vuxenjulfest i januari hölls i Badelunda Kyrkskola. Lasse Stenwall underhöll med sång,
roliga historier och Karaoke. Solosång, recitation och Hammarbälgarna ingick också i
programmet.
Resor 2 kryssningar till Åland organiserades under året. Bägge resorna var välbesökta.
Utställningar:
Föreningen har haft hantverksutställningar i montrar på Lasarettsbiblioteket och
Stadsbiblioteket vid ett flertal tillfällen under året. Vi har samtidigt fått ut information om vår
förening i dessa montrar.
På Äldredagskonferensen fick vi möjlighet, att för flera hundra deltagare, informera om
Finlandssvenskar i allmänhet och om vår förenings verksamhet i synnerhet. En fin
informationsbroschyr, framtagen med stöd av Svenska Kulturfonden, delades ut. Bildcollaget,
från förra året med kompletteringar, över gruppernas verksamheter väckte stort intresse hos
konferensdeltagarna. En eloge till de informatörer som på ett positivt och trevligt sätt,
berättade om vår förening.
Vår nya informationsbroschyr ”Finlandssvenskt – mera svenskt än svenskt” finns utlagda på
bibliotek i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Övriga föreningsengagemang:
Studiefrämjandet har under året hållit kurser i Föreningsteknik och Föreningsledarskap.
Från vår förening har Per-Henrik Söderman, Margareta Tarvainen, Kerstin Söderman och
Margith Winkelsjö deltagit.
I IKS planeringsmöten inför Nationaldagsfirandet deltog Dan Vikström, Margith Winkelsjö
och Runar Stenlund
På Studiefrämjandets årsmöte representerades vår förening av Siv Sandell och Margith
Winkelsjö
I Svenska Kulturfondens Organisationskonferens i Tammerfors, deltog Margith Winkelsjö.
I en tvådagars utbildning i folkdans har Runar och Marjatta Stenlund, Erik Enegren och Vailet
Frisk deltagit.
I Västerås Folkhögskolas informationsdag om projektet ”Påfarten” deltog Margith Winkelsjö.
I Arkiv Västmanlands kurs i arkiveringsteknik, deltog Dan Vikström.
I Skrivarkursen anordnad av Skådebanan, på Skinnskattebergs folkhögskola, deltog Margareta
Tarvainen.

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.
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