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Ärade läsare!
 
FSU – som takorganisation för 
den finlandssvenska ungdoms-
föreningsrörelsen – sammanställer 
årl igen en skrift  med central 
information om hela ungdoms-
föreningsfältet. FSU:s årsbok 2007 
presenterar rörelsen i hela sin 
mångfald.  

I årsboken hittar du information om 
Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU r.f. samt om centralförbundets 
fyra ordinarie medlemmar, de 
regionala landskapsförbunden: 
Nylands Svenska Ungdomsförbund 
r.f. (NSU), Svenska Österbottens 
Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands 
Ungdomsförbund ÅUF r.f., Ålands 
Ungdomsförbund r.f. (ÅUF) samt 
Finlandssvenskarnas Riks-förbund 
i Sverige (FRIS), som är associerad 
medlem i FSU.

År 2007 saknades inte utmaningar. 
FSU:s hittills största satsning genom 
tiderna, Melodi Grand Prix Nordic

eller MGP var en stor framgång! 
Sammanlagt 162 nyskrivna låtar 
lämnades in i tävligen. MGP var ett 
samarbetsprojekt med FST5, där 
FSU ansvarade för uttagningar och 
mycket av förberedelserna inför den 
direktsända finalen. De två främsta 
finalisterna Linn och Sister Twister 
deltog i den nordiska finalen i Oslo. 
I skrivande stund är förberedelserna 
inför MGP 2008 i fullt sving!  

Jag vill rikta ett varmt tack till alla 
bidragsgivare vars stöd möjliggjort 
så mycket och även till alla tusentals 
aktiva i enskilda föreningar och 
teatergrupper som osjälviskt lägger 
ned tid och energi det gemensamma 
bästa till fromma. Tack! 

Finlands Svenska Ungdomsförbund 
r.f.

Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande
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FSU var med om att arrangera 
sitt största projekt, åtminstone 
k o s t n a d s m ä s s i g t ,  g e n o m 
tiderna under det gångna året. 
Låtskrivartävlingen Melodi Grand Prix 
Nordic (MGP) 2007, för 8-15 åringar 
tillsammans med Rundradion/FST5, 
blev ett populärt evenemang. Det 
var första gången Finland deltog i 
MGP som arrangerats under några 
år i andra nordiska länder. Eftersom 
FSU i samarbete med FST5 fungerade 
som nationella arrangörer, riktade 
sig projektet till svenskspråkiga 
ungdomar. Om MGP kan ni läsa mera 
om under projektverksamhet.

Ungdomsförbund (SÖU) r.f., Åbolands 
Ungdomsförbund ÅUF r.f. samt 
Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅUF), 
att bedriva konkret verksamhet. För 
att uppnå målsättningen, upprätthöll 
FSU kontakter till statsmakten, 
myndigheter, beslutsfattare och 
övriga organisationer.

Informationsverksamhet har hög 
prioritet inom förbundet. Den 
egna rörelsen, samarbetspartners, 
grupper i samhället samt mass-
media informerades på olika sätt. 
Förbundets hemsida; www.fsu.
fi, samt amatörteatersidan; www.
teater. f i  som upprätthål ls  av 
FSU, fungerar som de viktigaste 
informationskällorna. Den interna 
informationen har i  huvudsak 
spridits via bulletinen Vecko Posten 
som skickats till förtroendevalda, 
medlemmar och övriga intressenter. 

Den finlandssvenska amatörteater-
verksamheten var som vanligt mycket 
livlig under året. 62 grupper spelade 
sammanlagt 568 föreställningar.

Landskapsförbunden

Förbundets grundläggande uppgift 
under året var att skapa förutsättningar 
för de fyra landskapsförbunden; 
Nylands Svenska Ungdomsförbund 
r.f. (NSU), Svenska Österbottens

Information

Teater
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Amatörskådespelarnas antal var 
1188 personer och publikantalet 
uppgick till cirka 94 150 personer.

Internationella teaterkontakter
FSU är medlem i Finlands International 
Amateur Theatre Association och 
Nordiskt Amatörteaterråd (Finlands 
AITA/IATA och NAR-center) och 
förbundet skötte nämnda sekretariat. 
Centret består av; Suomen Harrastaja-
teatteriliitto, Työväen Näyttä-möiden 
Liitto samt FSU.
Sekretar iatets  uppgi f t  är  att 
informera de finländska amatör-
teatergrupperna om festivaler, 
kurser och om möjligheter att 
uppträda utomlands. Under året

hölls 5 styrelsemöten samt årsmöte. 
Förbundet represen-terades av 
Christian Holmström som fungerat 
som sekreterare för det nationella 
centret. 

FSU fortsatte under året  att 
sköta sekretariatet för Nordiskt 
Amatörteaterråd (NAR).
Teaterkonsult Carola Selenius har 
fungerat som NAR:s sekreterare. 
Förbundet har i och med NAR-
sekretariatet nära kontakt med 
Nordiska Ministerrådet och Nordiska 
Kulturfonden i Köpenhamn.  
Kyrkslätt  Skärgårds uf  deltog 
som ”FSU-representant” i NAR:s 
barnteater fest iva l  ”Spunk”  i
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Vimmerby, Sverige, under tiden 
18-24 juni. Gruppen bestod av 16 
barn och två vuxna ledare. Gruppen 
uppförde pjäsen Skvallra Chilla, Chilla 
skvallra som barnen i gruppen själv 
skrivit tillsammans med sin regissör 
Mikael Strömberg.
Smedsby uf gjorde ett gästspel till 
Haparanda, Sverige 10-13 juni. 25 
barn och 5 vuxna ingick i gruppen. 
Barnen uppförde pjäsen Sampo 
Lappelill av Zacharias Topelius.

Teater- och kulturutskott  
Förbundets teaterutskott agerar 
numera under  namnet FSU:s 
utskott för teater och kultur, ett 
mera för verksamheten beskrivande 
namn. En tjänsteman från varje 
landskapsförbund ingick i utskottet 
som samlades en gång på hösten 
för att planera verksamheten inför 
år 2008. 

Teaterbroschyrer
En vinterteaterbilaga har under 
året tryckts och distribuerats via 
tid-ningar i Svenskfinland. Sommar-
teatrarna marknadsfördes också 
via en tidningsbilaga som ingick 
i Hufvudstadsbladet och i gratis-
tidningen City & Archipelago News 
samt Österbottniska Posten.
Sålunda spreds teaterinforma-tionen 
till så gott som hela Svenskfinland.

Pjäslån, uppföranderätter och 
konsultbidrag
I förbundets pjäsbibliotek finns 
ö v e r  1  0 0 0  m a n u s k r i p t  fö r 
utlåning.  Under året har 181 
pjäslån och 26 uppföranderätter 
f ö r m e d l a t s .  K o n s u l t b i d r a g 
fördelades till 8 grupper.  
 
Teaterkalaset  
FSU:s teaterfestival  för barn, 
Teaterkalaset, arrangerades den 
13-15 april i Kimito. Sex barn-
teatergrupper med sammanlagt 
100 barn och cirka 30 vuxna 
(gruppledare, föreläsare, arran-
görer) deltog. Kimito skolcentrum 
fungerade som festivalplats. I 
programmet ingick bland annat 
olika workshops, föreställningar, 
disco. Svenska Kulturfonden samt 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
Minne understödde ekonomiskt.
 
 
 
 
 
Melodi Grand Prix 2007 
FSU, tillsammans med Rundradion/
FST5,  arrangerade låtskr ivar-
tävlingen Melodi Grand Prix. Det var 
första gången Finland, eller rättare 
sagt Svenskfinland, var med i detta 
nordiska samprojekt. Efter en egen 
nationell final gick två finalister 
vidare till den nordiska finalen i Oslo.
Låtskrivartävlingen för finlands-

Projekt-, nordisk- och 
representationsverksamhet

Finlands Svenska Ungdomsförbund
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svenska barn i åldern 8-15 år blev 
mäkta populär. 162 nyskrivna bidrag 
skickades in och av dessa valdes 10 
finalister (bidrag) till den nationella 
finalen som hölls 2 november i en 
av Rundradions studior i Helsingfors. 
Finalen direktsändes i FST5. De två 
främsta, tjejbandet Sister Twister 
och Linn Nygård, gick vidare till den 
nordiska finalen i Oslo 24.11.
FSU, med projektledaren Anders 
”Ankka” Alanen i spetsen, skötte 
bland annat det grundläggande 
jobbet för att locka med deltagare. 
Affischer skickades till finlands-
svenska skolor och ”Ankka” besökte 
också vissa skolor i de olika land-
skapen för att informera om MGP. 
Förbundet arrangerade också tre  

melodiworkshops, i Helsingfors, Åbo 
och Vasa, där intresserade fick stöd 
och hjälp att komponera ihopegna 
låtar. För de utvalda finalisterna 
arrangerades ett träningsveckoslut 
för att stöda deras uppträdande. 
Deltagarna,  kurs- ledarna och 
arrangörerna var mycket nöjda 
med både work-shopsdagarna 
och träningsvecko-slutet. Svenska 
Kulturfonden och Stiftelsen Emilie 
och Rudolf Gesellius fond stödde FSU 
i projektet.

Föreningsfestival
D e n  t re d j e  f i n l a n d s sv e n s ka 
föreningsfestivalen arrangerades 
7-9.9 i Helsingfors. FSU deltog också 
denna gång.  

Finlands Svenska Ungdomsförbund

Vinnaren av inhemska finalen i MGP, 
gruppen Sister Twister.

Foto: Yle
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Samarbetsprojekt
F ö r b u n d e t  m e d v e r k a d e 
sommedlems- eller samarbets-
organisation i olika samarbets-
projekt som fortsatte under året. 

Nordiska evenemang
FSU fungerade som lokalarrangör 
för den nordiska ledarskolan på 
Raseborgs institut, Karis. 
Huvudarrangör för ledarskolan 
var Nordisk Samorganisation för 
Ungdomsarbete (NSU). 16 ungdomar 
från olika medlems-organisationer 
deltog. Som ledare fungerade bland 
annat Christian Holmström från FSU 
samt Pia Nurmio och Madeleine 
Nygrund, båda med erfarenhet från 
olika nordiska evenemang och med 
”uf-bakgrund”.
Fyra ”uf-anslutna” ungdomar 
deltog som FSU-representanter i 
den nordiska ungdomsveckan på 
sommaren i Göteborg.
På hösten arrangerade NSU ett 
temaseminarium och styrelsemöte 
i Litauen. Som arrangör fungerade 
den l i tauiska organisat ionen, 
Nemunas. Den har ingått som 
baltisk representant i NSU:s EU-
projekt. Christian Holmström och 
Kim Österman deltog i seminariet, 
Christian även i styrelsemötet.

F ö r b u n d s l e d n i n g , 
styrelse och revisorer  
Förbundsstyrelsen bestod av: 
Ordförande Sebastian Gripenberg, 
vice ordförande Annika Joupers-
Ekblom  (Johan Häggblom som 
suppleant) - SÖU. Medlemmar: 
Niclas Sandnabba (Sofia Nybacka) 
- SÖU, Hanna Johansson (Heidi 
Jousmaa) och Hardy Skog (Anders 
Rosengren) - NSU, Erica Järnström 
(Sofia Hellsberg) - ÅUF samt Christian 
Johansson (Patrik Häggblom) från 
Ålands Ungdoms-förbund. 
Som förbundets revisorer fungerade; 
Bengt Häggman och Anders G. 
Lindqvist med Thorleif Tverin och Frey 
Karlsson som suppleanter.   
 
Centralkansliet
Förbundet finns på Nylandsgatan 17 
i Helsingfors. Följande personer har 
varit anställda under året:
· Projektkoordinator Christian 

Holmström
· Teaterkonsult Carola Selenius
· Informatör Kim Österman
· Kanslisekreterare Elisabeth 

Lindblad
· Projektledare för Melodi Grand 

Prix: Anders Alanen
· Webansvar ig  (anstä l ld  på 

timbasis): Nic Wichmann 
Förbundets bokföring har skötts av 
Svenska Österbottens Ungdoms-

Resurser

Finlands Svenska Ungdomsförbund
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förbund.  
 
Vår- och höstmöten 
Vårmötet arrangerades den 5 maj 
i Helsingfors. Höstmötet hölls den 
10 november i Godby på Åland. De 
befullmäktigade delegaternas antal 
uppgick vid vårmötet till 7 stycken 
och vid höstmötet till 22 stycken. 
 
Ekonomi   
Förbundets likviditet var stabil och 
samtliga förpliktelser kunde uppfyl-
las. Räkenskapsperioden visar ett 
underskott på 17 375,91 euro.  
 
Renoveringsbidrag för ungdomsfö-
reningshus
Till en av förbundets viktigare 
uppgifter hör att  bevaka och 
driva sina medlemmars intressen 
gällande statligt renoveringsbidrag 
för ungdomsföreningshus. I vårt 
land finns sammanlagt 2603 olika 
föreningshus som är berättigade att 
ansöka detta bidrag. 
A n t a l e t  a n s ö k n i n g a r  f ö r 
renoveringsbidrag uppgick under 
året till 253 (259 året innan) stycken. 
Undervisningsministeriet beviljade 
1 470 000 euro och av detta belopp 
erhöll FSU 154 000 euro (133 000 året 
innan), vilket i sin tur betydde att 18 
(22 föregående år) finlands-svenska 
ungdomsföreningar fick olika stora 
renoveringsbidrag.

Finlands Svenska Ungdomsförbund
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Åbolands Ungdomsförbund

Förtroendevalda, administration 

och personal 
Förbundets styrelse har haft följande 
sammansättning:
Ordinar ie :  Ordförande L inda 
Lindholm. Vice ordförande: Kaj 
Lundström  (Kamratförbundet i 
Skären), Tove Eriksson (Nagu uf), 
Tony Nurmi (Teaterboulage), Kristin 
Mattsson (Nötö hembygds-förening) 
Johanna Pettersson (Dragsfjärds uf), 
Andreas Ström (Västanfjärds uf).
Suppleanter: Petra Höglund (Mälö 
Bygdeförening), Emilia Järvinen 
(Ungdomsgillet i Åbo) och Diana 
Kinos (Dragsfjärds uf).
Under året har Carola Bryggman och 
Bengt Häggman varit förbundets 
revisorer med
Mårten Rosenberg och Kim Lindstedt 
som suppleanter.
Verksamheten har genomförts 
med en verksamhetsledare och 
en verksamhetsassistent samt 
en sommaranställd mellan 1.6-
31.7.2007. Därutöver har projekt-
personal anställts för kultur-projektet 
SAMMAN (2 personer) fr.o.m. 
1.8.2007. 

Hela Åboland är ÅUFs verksamhets-
område men kansliet finns i Pargas, 
i Gamla kommunalstugans andra 
våning vid Fredrikaplan 1.

Telefonnumret till ÅUF är (02) 45 
44 520. Vill man skicka e-post så 
använder man auf@auf.fi. 
Förbundet har egna hemsidor på 
adressen www.auf.fi.

Under året har ÅUFs styrelse 
sammankommit  t i l l  7  möten 
och arbetsutskottet till 3 möten. 
Därtill hölls olika planerings- och 
styrgruppsmöten. Vårmötet hölls 
i  Korpo uf:s lokal Gjallarhorn. 
Förbundet premierade en förening 
på vårmötet.  Man delade ut 
verksamhetspokalen för år 2006 till 
Dragsfjärds Ungdomsförening som 
gett dansverksamheten i ungdoms-
föreningshuset ett uppsving genom 
sina satsningar på större dans-
evenemang det senaste året. 

Förbundsordförande Linda Lindholm 
överräcker verksamhetspokalen 2006 
åt Johan Kinos, Dragsfjärds Uf, vid 
vårmötet i Korpo.

Förbundsordförande Linda Lindholm 
överräcker verksamhetspokalen 2006 
åt Johan Kinos, Dragsfjärds Uf, vid 
vårmötet i Korpo.
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Höstmötet hölls i Åbo Unga Teaters 
lokal i Åbo. Mötet  återvalde en-
hälligt Lindholm, som varit ord-
förande sedan början av 2006. 
Höstmötet valde även ny styrelse 
för 2008. 

Målsättningen för ÅUFs amatör-
teaterverksamhet är att jämbördigt 
stöda föreningarnas teatergrupper 
med service. Servicen inkluderar 
rådgivning såväl som informations-
spr idning ,  genom bl .a .  ÅUF-
aktuellt, hemsidan, medlemsbrev 
och teaterbrev om såväl nationella 
s o m  i n te r n a t i o n e l l a  te a te r-
evenemang, samt pjäsbiblioteket 
som administreras av FSU. När 
det gäller ÅUFs amatörteater-
verksamhet år 2007 kan man säga 
att fokus har legat på teater- och 
dansprojektet SAMMAN. 
 
SAMMAN  
Projektet SAMMAN är ett 2,5-årigt 
all-åboländskt kulturprojekt, som 
skall blåsa nytt liv i den traditionella 
teater- och dansverksamheten i de 
åboländska uf-föreningarna och 
introducera nya verksamhetsformer. 
I projektet läggs speciell vikt på 
teaterundervisning för barn och 
unga. För projektet har anställts Jani 
Lastuniemi som projektkoordinator 
och Linda Abrahamsson  som 
dramainstruktör.
Som startskott arrangerades teater-

och danslägret SAMMANSNURR 
på Åbolands folkhögskola. Inom 
projektet har under hösten 2007 
startats fyra nya barnteatergrupper. 
Teatergrupperna förverk l igas 
i ett starkt samarbete med de 
lokala föreningarna på området. 
Barnteatergrupperna leds  av 
projektets dramainstruktör.
Teatergrupperna finns i Pargas 
(Skräbböle Uf.), Nagu (Nagu Uf.), Åbo 
(Åbo Amatörteaterförening) samt en 
sammanslagen grupp i Dragsfjärd 
och Västanfjärd (Dragsfjärd uf./
Västanfjärd uf.). Sammanlagt är 48 
barn involverade i verksamheten i 
teatergrupperna. Under hösten 2007 
har Linda Abrahamsson dessutom 
besökt Houtskär och Iniö och haft 
teaterövningar för kommunernas 
barn och ungdomar.

FSU:s  år l iga  f in landssvenska 
barnteaterfestival, Teaterkalaset, 
arrangerades 13-14.4 i Kimito. 
Festivalen planerades i huvudsak 
av FSU:s teater- och kulturutskott, 
där ÅUF representerades av Sussi 
Björkfors. Teaterkalaset samlade 
100 barn och ledare samt work-
shopsledare och arrangörer, allt 
som allt rörde sig cirka 120 personer 
i likadana T-shirts mellan Kimito 
skolcentrum och Wrethalla under de 
två dagarna.

Amatörteater
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Målet  med förbundets  barn-
verksamhet är att genom olika 
 satsningar stöda och stimulera 
föreningarnas barnverksamhet. 
Samtidigt vill ÅUF fungera som en 
direkt stödorganisation där det finns 
behov av verksamhet för barn. 

Kalasturné med Apan Anders
För  andra  året  samarbetade 
förbundet med Anders Grönroos 
och planerade Kalasturné med 
Apan Anders, som förverkligades 
i juli 2007. Turnén blev en lyckad 
satsning för både AG Estrad AB och 
ungdomsföreningarna. Apan Anders 
turnerade runtom i Åboland med sin 
konsert ”SångSkoj” som även erbjöd 
roligt kringprogram för 

hela familjen. Med på turnén var 
också clownen Papaya alias Tanja 
Sjöroos. Kalasturnéns inledande 
konsert den 14.7 hölls på Nötö i 
samband med Nötö dagen i Nötö 
hembygdsförenings regi. Vidare 
hölls en konsert i Nagu den 19.7 vid 
föreningshuset Framnäs. Följande 
dag, 20.7 åkte turnén vidare till 
Kimito och uppträdde vid Villa 
Landet, där Pederså uf fungerade som 
medarrangör. En avslutande konsert 
hölls i Pargas den 21.7 i samband 
med Visfest2007 i Sattmark. Under 
Visfest2007 var Kamratförbundet i 
Skären medarrangör och hade många 
funktionärer på plats under festens 
gång. Under kalaset r iggades 
pysseltält upp, barnen erbjöds bl.a. 
ansiktsmålning, trycka t-skjortor

Barnverksamhet

Kalasturné med Apan Anders vid Villa Lande 
i Kimito
Kalasturné med Apan Anders vid Villa Lande 
i Kimito
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och klotterplank. Utöver det kunde 
man tävla på ett lekfullt sätt och vinna 
godis genom att kasta omkull burkar. 

Förbundet arrangerar kurser enligt de 
behov som uppkommer i regionen. 
Ett av målen är att deltagarna kommer 
från flera medlemsföreningar, man 
till-fredställer ett större behov. 

Ordningsvaktskurser
F r å g a n  o m  o r d n i n g s v a k t s -
utbildningens striktare krav har 
väckt starka känslor i hela landet, 
speciellt inom den finlandssvenska 
ungdomsrörelsen. Det har blivit allt 
svårare att anordna evenemang 
och festivaler eftersom kraven 
på utbildningen av och arbetet 
som ordningsvakt har skärpts. 
Det visade sig också att det igen 
finns ett stort behov av utbildade 
vakter omkring i regionen, många 
har tagit kontakt med förbundet 
och frågat efter utbildade vakter 
samt ordnings-vaktskurser. Under 
våren arran-gerades därmed en 
grundkurs enligt de nya kurskraven. 
Kursen arran-gerades i Pargas under 
två veckoslut i mars. Kursen hade 
26 ivriga deltagare. Som lärare 
fungerade kommissarie Kenneth 
Johansson. Övriga sakkunniga var 
Tobias Karlsson (maktmedel), Petter 

Holmström (Pargas FBK) och Ritva 
Lindell ( Första hjälpens grunder för 
ordningsvakter). Tillsammans med 
Åbolands Ordningsvakter ordnade 
förbundet också en komplet-terande 
kurs för ordningsvakter under hösten 
i Kimito. Kursens omfattning var 8h 
och målgruppen var de som gått 
ordnings-vaktsutbildningen enligt 
det tidigare kursinnehållet för grund-
kursen på 24 timmar. Som kurs-
dragare fungerade Ari Tuukkanen 
från Åbolands Ordningsvakter.

Pilbågskurs
ÅUF arrangerade tillsammans med 
Dragsfjärds uf och SSC en omtyckt 
pilbågskurs i maj i Dalsbruk. Kursen 
var segrarpris i äventyrstävlingen 
Slaget om Sampo, som 2005 tillföll 
Dragsfjärds uf. Dragare för kursen var 
Markus Lepola, som intro-ducerade 
12 ivriga deltagare i pilbågsbyggets 
grunder, bågens underhåll och som 
avslutning testades naturligtvis bågen 
utom-hus.  Kursen var efterfrågad 
och samlade deltagare i alla åldrar.

Utbildning och
utvecklingsarbete

Deltagare i  teater-  och danslägret 
SAMMANSNURR på Åbolands Folkhögskola
Deltagare i  teater-  och danslägret 
SAMMANSNURR på Åbolands Folkhögskola
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Nylands Svenska Ungdomsförbund

Nylands svenska ungdomsförbund 
grundades år 1905. Från början 
blev ungdomsförbundet ett stöd för 
fältverksamheten. Medlemmarnas 
vyer vidgades och de fick genom 
rörelsen utbi ldning för andra 
uppgifter i samhället. Handledning 
blev NSU.s första uppgift.
Funktionärer för föreningsarbetet 
utbildades på kurser.
Biblioteksverksamheten var viktig 
inom förbundet under de första 
decennierna.
Under årens lopp har NSU i sin 
verksamhet satsat på ett varierande 
urval aktiviteter. I början var idrotts- 
och gymnastikverksamheten livlig, 
NSU har i tiderna befrämjat trädgårds- 
och fruktodling och haft en egen 
ambulerande husmoders-skola.   
 
Den svenska amatörteatern i Nyland 
kom till i Östnyland, där föreningen 
Bildande Nöjen i Haddom gjorde 
en pionjärinsats. För att stimulera 
föreningarnas teaterintresse gav NSU 
sakkunnig handledning. Förbundets 
första teaterkurs hölls påskveckan 
redan år 1916.  NSU var också 
initiativ-tagare till öppnandet av 
barn-trädgårdar vilka i NSU:s regi 
verkade i Lojo senare i Dickursby 
samt i Hammars och Tolkis i Borgå 
landskommun. Sedermera övertogs 

verksamheten av kommunen. NSU 
har arrangerat gruppresor till olika 
mål, mestadels utomlands. Resorna 
följdes upp med kamratträffar i 
hemlandet. NSU har ordnat tävlingar i 
volleyboll, bordtennis, fotografering, 
dart, innebandy, frågesporter m.m. 
NSU har bl.a. arrangerat rockkonserter 
och talangjakter. Nyländsk Afton 
som första gången arrangerades 
som en 75-årsjubileumsfest, har 
blivit en tradition.  
 
Arbetsgruppen för utvecklandet av 
förbundet som hade sitt första möte 
2006 har metodiskt sållat i gamla 
arkiv, bekantat sig med motioner 
och utför en fortgående fältanalys 
för att säkerställa att verksamheten 
är tidsenlig och följer medlemmarnas 
önskemål.
Verksamhetsplanen för år 2007 som 
godkändes på höstmötet 8.11.2006 
utformades med det förenämnda i 
åtanke.

Enligt önskemål från fältet ordnades 
på hösten två teater-kurser i 
scenteknik, i Karis och Borgå. 
Någonting som alldeles tydligt 
fy l ler  ett  behov är  de år l iga 
lokalförbunds-ordförandeträffarna 
k o m b i n e r a t  m e d  t r ä f f  f ö r 
amatörteatrarna.  På dessa träffar 
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diskuteras aktuella ärenden. 
Kontakten förbunden emellan blir 
regelbunden och gagnar plane-ringen 
av den egna verksamheten. Genom 
att regelbundet träffas undviker man 
överlappningar och kan dra konkret 
nytta av varandras erfarenheter. 

NSU:s delaktighet i planerandet och 
förverkligande av FSU:s teaterkalas 
har fått fastare former i och med att 
verksamhetsledaren är medlem av 
FSU:s utskott för teater och kultur.

Arbetet  med hemsidan  nsu .
fi och utvecklandet av stödet till 
medlemsförbunden och –före-
ningarna gällande upprätthållande 
och ibruktagande av egna hemsidor 
har tagit fart under året. 
Målsättningen är  att  på s ikt 
förverkliga ett virtuellt kontaktnät i 
en gemensam webbportal och flera 
medlemsföreningar har redan insett 
fördelarna med att finnas på nätet 
”under samma tak”  

NSU:s samarbete med övriga 
organisationer har utvidgats och 
förstärkts under verksamhetsåret.
E t t  l yc ka t  s e m i n a r i u m  m e d 
tyngdpunkten lagd på förenings-
husen och skattefrågor ordnades i 
samarbete med Västnylands byar 
r.f.  Aktualitetsdagen hade totalt 
trettiotre deltagare varav hela 
tjugosex representerade någon 
ungdomsförening. Utöver kurs-

deltagarna fanns föreläsare, värdar 
och arrangörer på plats under dagen.

NSU hade en egen representant 
i referensgruppen för Förenings-
festivalen som ordnades på hösten 
i Helsingfors. Hela uf - rörelsen var 
representerad och fanns på plats 
under huvudevenemanget under 
samma tak på Narinken (Kampens 
torg) i centrum av huvudstaden.

Under året återupplivades tradi-
tionen med en egen tjänstemanna-
träff för lokal-förbunden i Nyland 
då KNUF fungerade värd för träffen 
i Kyrkslätt.

NSU:s barnkoloni för lågstadiebarn 
ordnades under de tre första 
sommarveckorna  i egna utrymmen 
i Bygdehemmet i Botby. Tjugosex 
barn deltog i lägret. Scoutkåren 
Nordsjö Skogsriddare flyttade på 
hösten in i Bygdehemmet och har av 
NSU:s mötesutrymme fått en egen 
”kårlokal” som används tre - fyra 
kvällar per vecka. 

Foto: Björn Almark

Dagkoloniledarna 
Sonja Eloranta, Sofia 
Homström och Miakel 
Paul på dagkolonins 
avslutningsdag 
som var 
maskerad.
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Den största förändringen under 
året var kanske ändå fenomenet 
att flaggskeppet i NSU:s kultur-
verksamhet, Nyländsk Afton togs 
på turné och gjorde sitt första 
strandhugg i Lovisa Idrottshall med 
lokalförbundet ÖNUF som producent. 
Samtidigt beslöts att evenemanget 
återkommer årligen på olika håll i den 
Nyländska bygden. 

Nylands svenska ungdomsförbund 
( N S U ) . r. f.  ä r  e n  g e m e n s a m 
organisation för sju lokalförbund och 
106 föreningar varav 5 är fristående 
och inte hör till något lokalförbund. 
Dessa föreningar som är medlemmar 
i NSU är följande: Arbetets Vänner 
Teaterkretsen, Föreningen Brage,
Haga ungdomsförening, Svenska 
ungdomsklubben och Kårböle Gille. 
Utöver dessa är även Finlands-
svenska Nylandsgillet i Stockholm 
medlem i NSU.
Medlemsföreningarna i Nyland 
disponerar över sammanlagt 100 
föreningshus. 
Såsom ett av fyra landskapsförbund 
står NSU bakom Finlands Svenska 
Ungdomsförbund r.f. (FSU), som är 
centralförbund för den finlands-
svenska ungdomsrörelsen i Finland. 
NSU är även medlem i Sydkustens 
L a n d s k a p s f ö r b u n d  r. f .  o c h 
Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f.

NSU skall utvecklas
Projektet med att utveckla förbundet 
fortsatte under året. Arbetsgruppen 
som består av  styrelseledamot Heidi 
Jousmaa, styrelsesuppleant Joe Pi-
menoff och verksamhetsledare Björn 
Almark har sammankommit till flera 
utvecklingsmöten under året och 
arbetsgruppen jobbar kontinuerligt 
med olika verksamhetsmodeller. 
Arbetsgruppen håller aktiv kontakt 
med fältet för att kartlägga de behov 
medlemsföreningarna har och var 
tyngdpunkten bör läggas. Arbets-
gruppen presenterar regelbundet 
mellanrapporter för förbundsstyrel-
sen och jobbar vidare med projektet. 

NSU:s kulturella flaggskepp, Ny-
ländsk Afton gjorde ett lyckat strand-
hugg i Lovisa på lördags-kvällen den 
13 oktober 2007 där Idrottshallen 
fick fungera som ”båthus”. Efter 21 
föreställningar i Finlandia-huset i 
Helsingfors ville förbundet nu få ny 
vind i seglen och komma ut bland 
folket i lokal-förbunden. Över 850 
sålda biljetter talar för sig. Inför en 
fullsatt idrottshall i Lovisa inleddes 
den 22:a Nyländska Aftonen med 
trumpetfanfar av Svante Häggblom. 
Förbundsordföranden Anne Lehto 
(NSU) och Kim Svenskberg (ÖNUF) 
önskade  publiken välkommen till 
den första Nyländska Aftonen som 
ordnats utanför Finlandiahuset 
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i Helsingfors. Tomas Järvinen band 
skötte artisternas ackom-panjemang 
och skådespelarna Robert Jordas 
och Johan Aspelin varvade de olika 
programnumren med humoristiska 
inslag och intervjuer.
Liljendalrevyn fick äran att börja 
kvällens programkavalkad med ett 
inslag från  Digi-digi-digi-scenen ur 
årets revy “Grysel”. Överraskning nr. 
1 dök upp i helikopter som landade 
på idrottshallens tak. Gästen var 
ingen annan än Kjell “From Hell” 
Simosas med rötter i Lindkoski. Han 
intervjuades av en annan kille från 
Lindkoski, nämligen programvärden 
Robert Jordas. Skönsjungande Jenny 
Kuronen som vann årets Finland-
suttagning till de utvecklingsstördas 
Eurovisions-tävling sjöng två sånger 
ur Vikingarnas repertoar, nämligen 
låtarna Åren och Jackpott.
Överraskning nr. 2 var trumpetar-
gossen Svante Häggblom som ef-
ter lite övertalning gjorde några 
breakdansfigurer då Johan Aspelin 
ställde upp som beatbox. Raseborgs 
sommarteater äntrade nu scenen 
med en snutt ur sommarens pjäs: 
Underbara herrar i hatt. De arbets-
lösa herrarna från stålverket visade 
mod nog att strippa utan att bli 
stämplade som nattklubbsartister. 
Före pausen uppträdde J. Edgar 
Nieminen och Johan Aspelin som 
Daphne och Josephine och sjöng 
sången “I wanna be loved by you”

från musikalen Sugar.
Då publiken igen hade bänkat sig ef-
ter att ha druckit kaffe och ätit hallon-
kaka drog Husbandet igång med två 
egna sånger varefter Ekenäs högsta-
dieelever sjöng flera medryckande 
Abbalåtar ur sin show “Does your 
mamma know?”. Flickbandet 
Treason från Kyrkslätt stod sen i turen 
med låtarna Listen to your heart och 
Easy Living. Sångfågeln Rebecka Vik-
ström ackompanjerades av Amanda 
Henriksson och sjöng låten “En helt 
ny värld” tillsammans med J. Edgar 
Nieminen. Rebecka sjöng ännu låten 
”Gabriellas sång”  solo  innan det var 
dags för Finns sommar-teaters unga 
teatergäng att sjunga och dansa in 
Alfons Åberg & Co. på scenen. Lovisa 
musikinstituts stråkkvartett Four by 
four spelade tre stycken av André 
Waigerin och så avrundades kvällen 
med en sketch av Hembygdens Hopp 
i Hindersby med Anne Junna och 
Robbe Jordas i rollerna. Som socker 
på botten fick vi höra och se de bästa 
bitarna ur musikalen Hello Dolly som 
var Lurens sommar-teaters pjäs 2007.
Med modersmålets sång var det 
gott att avsluta kvällen. Drygt tre 
programspäckade timmar lämnade 
ingen oberörd. NSU:s verksamhets-
ledare Björn ”Lillis” Almark tackade 
Östra Nylands Ungdomsförbund för 
de alltigenom fungerande arrange-
mangen och välkomnade publiken



Förbundssekreterare 
Märta Järvinen 
uppvaktas för 
25 års trogen 
tjänst inom 
uf-rörelsen.

Förbundssekreterare 
Märta Järvinen 
uppvaktas för 
25 års trogen 
tjänst inom 
uf-rörelsen.
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till Esbo Kulturcentrum i Hagalund, 
där 2008 års version av Nyländsk 
Afton hålls den 4 oktober.

Nylands svenska ungdomsförbunds 
årliga frågesportfinal gick av stapeln 
söndag 25.11 i Mattlidens skolcent-
rum i Esbo. Finalen för ett år sedan 
vanns av Mattbynejdens ungdoms-
förbund som därmed fick äran att 
ställa upp som värd för finaltävlingen 
i år. I de lokala uttagningarna den 12 
november deltog 50 lag på sex orter. 
Tjugo lag hade kvalificerat sig för fi-
nalen. Tyvärr kunde inte juniorlaget 
från Hembygdens Hopp i Hindersby 
delta i finalen då de samma kväll 
hade finslipning inför premiären på 
sitt krumelurspel: ”Ge inte upp”
Vandringspriset i allmän klass do-
nerat av tidningen Västra Nyland 
vandrade i år till Vanda ungdoms-
förening och laget: Annika Rautoma, 
Tony Björkstrand och Matti Gothoni.
Det av Esbobygdens ungdoms-för-
bund donerade vandringspriset

i juniorklassen gick för andra året i 
följd till ungdomsföreningen Bildan-
de Nöjen i Kuggom och laget: Anni 
Johansson, Anna-Kajsa Varjonen och 
Jonas Engström.
I efterdyningarna av den lokala Hem 
och Skola – föreningens julbasar 
invaderade ungdoms-föreningarna 
Mattlidens skolcentrum för den 
spännande frågesportfinalen. En 
glädjande stor publik och hejarklack 
hade hittat vägarna till Mattby.
Den talrika publiken fick även till sin 
stora fröjd fylla i och jämföra sina svar 
på de kvistliga frågorna som Hanna 
Johansson och Danielle Engström 
sammanställt.
Värdföreningens goda traktering i 
pausen höjde ytterligare stäm-ningen 
i salen och alla, både gammal och ung 
stortrivdes.
Frågeledaren, NSU:s verksamhets-
ledare Lillis Almark bistods av för-
bundsordförande Anne Lehto och 
styrelsemedlem Hanna Johansson 
som vardera även  agerade domare 
och poängräknare.
Det  blev en jämn kamp i båda klas-
serna men inte så jämnt som ifjol då 
utslagsfrågor fick tillämpas. I år var 
tävlingen avgjord då bedömningen 
av den sista och femtonde frågan 
var klar.

NSU:s sommarkoloni på Bygde-
hemmet 4-21.6.2007 samlade 26 
barn till varierande aktiviteter under 
tre härligt varma och soliga veckor. På 
programmet stod ett

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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flertal utfärder (Rastböle sim-strand, 
Högholmen, Legoshow i Hagnäs, 
Heureka, Nationalmuséet, Tali bow-
linghall, Minigolfbanan) och i och 
omkring Bygdehemmet lektes, spe-
lades spel och idrottades alla dagar. 
Våra duktiga ledare Sonja Eloranta, 
Mikael Paul och Sofia Holmström 
stod förutom för programmet, även 
för trakteringen under alla tre veckor. 

Anne Lehto valdes enhälligt till 
förbundsordförande på höstmötet 
8.11.2006 och vid styrelsens konsti-
tuerande möte 22.1.2007 valde sty-
relsen inom sig enhälligt Hardy Skog 
till viceordförande för förbundssty-
relsen.

Styrelsemedlemmar 2007: 
Ordinarie:   
Anne Lehto
Hanna Johansson  
Jörgen Backman  
Danielle Engström  
Maggi Pettersson  
Heidi Jousmaa  
Hardy Skog   

Suppleanter:
Magnus Björkvall
Joe Pimenoff
Marica Fagerholm-Åsten
Karola Asplund
Johan Isaksson
Esa Lindholm

Nylands Svenska Ungdomsförbund



20 Finlands Svenska Ungdomsförbunds årsbok 2007

Kontakt till lokalförbunden:
Östra Nylands ungdomsförbund r.f. (ÖNUF)
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom 
Tfn: 019-532 412, 0500-806 276, fax: 019-532 422 
E-post: onuf.kansli@sulo.fi, webb: www.onuf.fi 
Verksamhetsledare Kristina Salonen  
Ordförande Kim Svenskberg, tfn: 050-5344656 
Backvägen 9 , 07870 Skinnarby 

Borgåbygdens Ungdomsförbund r.f. (BUF)
Tingsgårdsvägen 4, 06100  BORGÅ 
Tfn:   019 – 524 67 70
E-post: borga@buf.inet.fi, webb: www.buf.nsu.fi
Kanslist Carola Blomqvist  
Ordförande Anders Rosengren, tfn: 0400-487743
anders.rosengren@pp.inet.fi

Sibbo ungdomsförbund r.f. (SUF)
Bubbisvägen 6, 04130 Sibbo 
Tfn: 09-239 2239, fax: 09-239 2239 
E-post: suffen@kolumbus.fi, webb: http://sommar.isibbo.info 
Verksamhetsledare: Maria Lindqvist-Beijar 
Ordförande Nils Wilenius 

Helsinge-Tusby ungdomförbund r.f. (HTU)
c/o Börje Henriksson, Kabelvägen 7, 01510 Vanda 
Ordförande Börje Henriksson, tfn: 0400-86 4312 
E-post: borje.henriksson@eurolabel.com 
Hembygdsmuséet: Birgitta “Bicka” Boström, tfn: 09-893 219

Esbobygdens ungdomsförbund r.f. (EBUF) 
Kannbrobacken 6, 02770 Esbo 
Tfn: 09-8678 8450, 040-510 3345, fax: 09-8678 8440 
Webb: www.ebuf.org 
Verksamhetsledare Iwe Ekström 
e-post: iwe.ekstrom@ebuf.org 
Ordförande Björn Almark, tfn: 040-566 9181

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. (KNUF)
Kyrktorget 2, 02400 Kyrkslätt 
Tfn: 09-296 3830, fax: 09-295 75540 
Verksamhetsledare Lotta Lindström 
Projektledare Marica Fagerholm-Åsten, tfn: 040-764 9074 
Ordförande Gustaf Åberg, tfn: 0400-300 599 
E-post: knuf@saunalahti.fi, webb: www.knuf.fi

Västnyländska Ungdomsringen r.f. (VNUR) 
Gamla Bastun, Västvallen 11, 10600 Ekenäs Finland 
Tfn: 019-241 5035, fax: 019-246 1295 
E-post: vnringen@surfnet.fi, webb: www.vnur.org 
Verksamhetsledare Jan Lindroos, tfn: 0400-486 115 
Ordförande Dan Idman, tfn: 040-700 1233, 040-962 4022 

E-post: dan@idman.nu

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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Östra Nylands Ungdomsförbund (ÖNUF)

ÖNUF är takorganisation för de 26 
svenska ungdomsföreningarna i Öst-
ra Nyland, våra medlems-föreningar 
är belägna i Pyttis, Strömfors, Lovi-
sa, Pernå, Liljendal, Lappträsk och 
Mörskom.
 Förbundets kansli är be-
läget i Löjtnantsgården i den na-
tursköna miljön invid Lurens som-
marteater. Kansliet har haft öppet 
vinter-halvåret (september-mars) 
måndag-torsdag och under som-
marhalvåret har vi öppet alla dagar. 
Det lönar sig trots allt att ringa 
om innan man kommer på besök,

eftersom det kan hända att vi är på 
möte eller befinner oss på besök hos 
någon. Telefonnumret till kansliet är 
(019) 532 412.
 För medlemsföreningar-
na ordnades under vinterhalvåret 
frågesporter. Eftersom intresset 
för dessa är rätt så stort inom våra 
medlemsföreningar, har vi förutom 
NSU:s frågesportuttagning också 
egna frågesporter. Frågesporten för 
vuxna (ingen åldersgräns) ordnas i 
allmänhet i mars och frågesporten 
för barn i lågstadieåldern ordnas 
på hösten. Vi har två flitiga styrelse 

Musikalen “Hello Dolly” på Lurens 
sommarteater 2007
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medlemmar, Tove Munkberg och 
Hanna Johansson, som i flera års 
tid har gjort de kluriga frågorna till 
våra frågesporter. NSU:s frågesport 
var en succé för våra föreningar, 
segern i juniorklassenkom till Bil-
dande Nöjen i Kuggom med laget 
Jonas Engström, Anni Johansson 
och Anna-Kajsa Varjonen. 
 Det lokalhistoriska arkivet i 
Kuggom som upprätthålls av ÖNUF är 
det stället där de lokala föreningarna 
(gäller alla föreningar, inte enbart uf-
rörelsen) får arkivera sina protokoll 
och andra viktiga handlingar. Denna 
tjänst har tagits väl emot, för det är 
väl egentligen rätt så få av oss som 
har utrymme hemma att förvara t.ex. 
ungdoms-föreningens alla handlingar 
för de senaste 100 åren. Arkivet är 
öppet varje månads första helgfria 
måndag, men sommarmånaderna 
(juni-augusti) har arkivet stängt. 
Kontaktuppgifterna till arkivet finns 
på ÖNUF:s hemsida www.onuf.fi .
 ÖNUF upprätthåller även 
ett vagnsmuseum, som befinner sig 
i det gamla tröskhuset invid Lurens. 
Museét är ännu inte färdigt iord-
ningsställt, men var trots allt öppet 
för publik redan under sommaren 
2007.  Vagnsmuseét och Lurens går-
den är en sevärdhet såväl för teater-
publiken som för andra besökare.
 Ö N U F : s  p ä r l a ,  L u re n s 
sommarteater  är  den ä ldsta 
sommarteatern i Svenskfinland. 

Teatern, som grundades 1958, upp-
förde under den gångna sommaren 
musikalen Hello Dolly, regisserad 
av Christian Lindroos. Sommarens 
ostadiga väder inverkade en del 
på publik-mängden, men 7500 be-
sökare är ett mycket bra resultat.. 
Mera information om teatern på 
hemsidan www.lurens.fi. 
 Bufféverksamheten under 
föreställningarna sköts av ÖNUF:s 
medlemsföreningar och tack vare 
dessa personer samt många andra 
frivilliga kan vi konstatera att allt 
förlöpte som ”en dans på rosor till 
melodierna av Hello Dolly”.
 Verksamheten inom ÖNUF 
har vind i seglen och vi försöker 
hela tiden förbättra verksamheten, 
det är ett arbete som aldrig tar slut, 
men som är både rikt och givande. 
Att se glädjen i ungdomars ögon då 
de vunnit en frågesport eller vågat 
stå framför publiken vid en fullsatt 
läktare, och vunnit sin nervositet, 
för första gången är de ögonblick då 
arbetets resultat märks och man igen 
får krafter att fortsätta med det.
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Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. 
(BUF) är ett  centralorgan för svenska 
ungdomsföreningar och sammmans-
lutningar i  Borgå stad  och har 21 
medlemsföreningar.  
Ordförande  är Anders Rosengren.
 Tillsammans med Borgå-
bladet och Radio Vega Östnyland skö-
ter BUF årligen om arrange-mangen  
kring Borgåbygdens Lucia.
 På den årliga Dansgalan i 
Idrottshallen i Borgå lördagen den 
31 mars spelade  Nilzons och Dans-
Werket.  BUF var också med på ett 
hörn då Borgå Dragspelsklubb i 
januari ordnade Trettondagsdans i

Borgåbygdens Ungdomsförbund

Idrottshallen.
 BUF:s teaterskola fortsatte 
med två grupper, en för låg-stadi-
eelever och en för högstadie elever,  
Pia Backman och Nicole Lönegren 
var ledare under våren 2007  men 
till hösten tog drama-ledare Kerstin 
Lampinen över. Sibboflickan Tarja 
Krum var hjälpledare.
 BUF:s amatörteatergrupp, 
Borgå Svenska Lillteater, hade pre-
miär på Postbacken i Illby med 
komedin  100 Gånger Gifta i juni.  
Regissör var skådespelaren Thomas 
Henriksson.

Foto: Åsa Liitiäinen

Föreställning på Postbacken sommaren 2007.
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Ordförandeträff
Den 3.10 hölls på Suf-huset en ord-
förandeträff. Aktuella frågor disku-
terades. 

Frågesport
NSU-frågesportuttagning hölls på 
Hemgård i Södra Paipis 12.11 kl 
19.00. I juniorklassen deltog 3 lag 
och i den allmänna klassen deltog 
5 lag. NSU-final hölls 25 november i 
Mattlidens skolcentrum i Esbo.  HViM 
blev sjunde i allmänna klassen. Hem-
bygdens vänner i Paipis placerade sig 
på femte plats och Norra Sibbo uf 
blev nionde i juniorklassen.

Allaktivitetstävling
Allaktivitetstävlingens syfte är att 
sporra föreningarnas deltagande i 
SUF-aktiviteter. Som vandringspris 
i tävlingen används den budkavel 
som löpte genom Sibbo vid öppnin-
gen av UNG I SIBBO-veckorna 1977. 
Vandringspriset har som mening att 
cirkulera ”för evigt”. Sammanställ-
ningen av resultatet baserar sig på 
uppgifter från deltagarblanketter och 
protokoll. 

Sibbo Ungdomsförbund

Vid verksamhetsårets slut var 22 
föreningar anslutna till Sibbo Ung-
domsförbund rf.

SommarSibbo
SommarSibbo är en trespråkig kom-
binerad turistbroschyr och händel-
sekalender. Itella delade den till alla 
hushåll i Sibbo. Den finns också på 
Sockengården, i biblioteken och i 
vissa butiker. SommarSibbo finns 
också på Internet, www.sommar.
isibbo.info. 

Dansafton
Dansen på Söderkulla gårds utescen 
hölls fredagen 6.7. Vädret var bra 
ända tills det började regna 00.45. 
Stämningen var fin. 700 personer 
dansade till tonerna av Susann 
Sonntag´s och Benex. Ca trettio 
ordningsvakter fanns på plats. Som 
vanligt hade vi buffé, och försäljning 
av förfriskningar och grillad korv.

Marknadsdagar 
SUF höll traditionsenligt två mark-
nadsdagar, i Södra Sibbo söndagen 
26 augusti och i Nickby den 30 sep-
tember. Södra Sibbo marknad hölls 
för andra gången på Sibbovikens 
servicestations rastplats. Marknaden 
var välbesökt. Försäljningsrutorna  på 
sportplanen på Nickby marknad var 
slutsålda. 
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Helsinge - Tusby Ungdomsförbund

Förbundets årsmöte hölls den 7.3 
2006 på Solbacken i Klemetsskog. Till 
ny förbundsordförande valdes Börje 
Henriksson. Styrelse-medlemmar 
har varit Yngve Lindberg, Berit Se-
lenius, Lorentz Brunnsberg, Karola 
Asplund, Vibeke Löfgren och Anders 
Stenberg. 

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för museiverk-sam-
heten: Birgitta Boström, Gunnar 
Weckström, Gunvor Wikberg och 
Berit Selenius. Birgitta Boström 
fungerade som sammankallare. Ar-
betsgrupp för teaterverksamheten: 
Vibeke Löfgren och Anders Stenberg. 
Sommarteaterresan hand-hades av 
Gunvor Wikberg

HTU:s medlemsföreningar 
Dickursby uf., Gammelstadens uf., 
Helsinge kyrkoby uf., Kervo svenska 
uf., Klemetskog uf., Kårböle uf., Käin-
by hf., Malm svenska uf., Sottungsby 
uf., Tavastby uf o af., Vanda Teaterfö-
rening r.f. och Vanda uf.

Kontakt
Kontakten till medlemsföre-nin-
garna har skötts genom e-post, 
då alla berörda har e-post och

därigenom får omedelbar infor-
mation. All NSU:s, FSU:s och övrig 
information har sänts till förenin-
garnas och styrelse-medlemmarnas 
e-postadresser utan förbehandling 
av HTU.
 Dessutom har enskilda verk-
samhetspunkter och tillställnin-
gar annonserats via Myrstacken, 
Hbl:s Agenda, NSU-Nytt, Sydkustens 
landskapsförbund/Luckan, Vantaan 
Sanomat samt Vanda stads hemsi-
da både  i Vantaan Sanomat och i 
Internet. Svenska dagens fest som 
ordnades gemensamt med Vanda Ar-
bis annonserades dessutom via Arbis 
kanaler och via Svenska Kommitteen.

Hembygdsmuseet
Öppethållningssäsongen  inleddes 
traditionellt med ett städtalko den 
7 maj i   vilken 10 personer deltog. 
Museet höll öppet under sommar-
månaderna onsdagar kl. 17-20 och 
söndagar 11-15 samt för grupper på 
beställning.
 Anställda vakter på museet 
var detta år Cecilia Calais, Hanna 
Strandberg och Margaretha Malm-
berg.  Onsdagsturerna sköttes som 
tidigare genom att medlems-förenin-
garna  dejourerade. 
 Besökare var enligt gäst-
boken inalles  1.780  personer 
(inklusive beställda grupper), men 

Verksamheten 
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soner deltog. 
 Frågesportuttagningen ägde  
rumden 13   november kl. 19 på 
Björkhem i Vanda. Vanda uf (se-
grare) , Kervo uf samt Sottungsby 
lagen gick till NSU-finalen. Vanda 
uf segrade även i NSU-finalen , me-
dan Sottungsby tog en tredje plats 
och Kervolaget belade sjätte plats.
I juniorklassens uttagning  segrade 
Vanda Uf:s lag 1. I NSU-finalen place-
rade sig Vanda uf lag på fjärde plats 
samt Vanda uf lag2. på 9 plats.
Vi kan vara stolta över en så fin fram-
gång i 2007 års frågesport. 
 . 

HTU har deltagit i NSU:s vår och 
höstmöten och i Nylands Svenska 
Hembygds- och Museiförbunds års-
stämma (Gunvor Wikberg). 
 HTU har deltagit i olika dis-
kussioner och träffar som ordnats av 
NSU eller kommunala instanser.
 Anne Lehto har fort-sätt-
ningsvis representerat HTU i NSU:s 
styrelse. Anne har också valts till 
NSU:s ordförande. Dessutom har 
Magnus Björkvall och Karola Asp-
lund varit suppleanter i styrelsen. 
HTU och Vandaföreningarna kommer 
därmed  också fort-sättnings-
vis att vara väl representerade i NSU:s 
styrelse.
 HTU har även varit represen-
terat i Svenska  Odlingens vänners 
styrelse.

Nylands Svenska Ungdomsförbund

det faktiska antalet besökare torde 
vara 20-30% högre, då många låtit 
bli att skriva i gästboken . 
 Under Laurentiusmarknaden 
var antalet besökare i museet 1.249 
st.
 Ekstocken i museet håller på 
att åldersbestämmas i Uppsala med 
C14-metoden. Initiativet till daterin-
gen kom från Vanda stadsmuseum.
 Ny kontaktperson för de små 
museerna är Ulla Teräs , hon har 
lovat besöka vårt museum under år 
2008. 

Allsångskvällen vid kvarnen 20.6 med 
Gunnar Weckström som ledare och 
Håkan Vikman  som musiker samlade 
ca. 90 personer.
Teaterresan gjordes 10. 7 till Lurens 
för att se Hello Dolly. 
 Laurentiusmarknaden den 
11 augusti ordnade HTU ett lopp-
torg till förmån för museets verk-
samhet. Lopptorget var en fram-
gång.  Ett högt antal marknadsbesö-
kare tittade in i museet.  
 Svenska dagens fest ordna-
des traditionsenligt av HTU på Hel-
singe skola den 6.11 i samarbete med 
svenska arbis i Vanda. Nils Torvalds 
höll festtalet, Halsbrytarna uppträd-
de med musikinslag och HTU bjöd 
på kaffe. Svenska Kommitteen bidrog 
ekonomiskt till festen. Ungefär 90 per- 

Övrig verksamhet Samarbete och 
representation
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Esbobygdens ungdomsförbund

Esbobygdens ungdomsförbund r.f. 
(EBUF) är ett av sju lokalförbund 
inom Nylands Svenska Ungdomsför-
bund och den sammanbindande län-
ken för ungdomsföreningsrörelsen i 
Esbo. Förbundets verksamhet berör 
förutom föreningarnas egna ca 2 300 
medlemmar även en stor del av de 
svensk- och tvåspråkiga Esboborna. 
Föreningarna bedriver verksamhet i 
de sju svenska ungdomsföreningshu-
sen samt i olika skolor runtom i Esbo. 
 Medlemsföreningarna är: 
Esbo Västra uf (EVUF), Fallåker uf 
(FUF), Före ning en för Nytta och Nöje 
i Noux (NNN), Gammelgård ung-
doms- och allmoge förening (GUAF), 
Hembygdens Vänner i Alberga (HVA), 
Mattbynejdens Uf (MNUF), Skärgår-
dens Vänner i Esbo (SViE), Uf Södrik 
Svenskar (SöSv) och Ung doms  ringen 
i Gröndal (URG).
 Finns sommarteater fira-
de sommaren 2007 med att göra 
pjäsen Ska bara… sa Alfons Åberg! 
utgående från nio av Gunilla Berg-
ströms sagoböcker om Alfons. Pjä-
sen dramatiserades av regissör 
Christian Lindroos och innehöll 
en lång rad musikstycken kompo-
nerade av Georg Riedel och Astrid 
Kocko-Lorentzon med vistexter 
av Gunilla Bergström. Urpremiä-
ren hölls 6.6. och sammanlagt 17

föreställningar gavs t.o.m. den 1 juli 
på Finns sommarteaters spelplats 
Holmen i Köklax (bakom Esbo gård). 
De medverkade var 12 skådespelare 
av vilka tre var vuxna och de övriga 
i åldern 9-15 år. Pjäsen blev, trots 
den ostadiga väderleken, en god 
publikframgång med 4 747 besökare. 
Finns sommarteater uppförde under 
barnkulturveckan sin pjäs i Esbo kul-
turcentrum för drygt 180 personer 
och 13.10 deltog nio skådespelare i 
Nyländsk Afton i Lovisa med ett sång- 
och dans-nummer ur pjäsen.   
  Kulturevenemanget 
Kulturen vid ån firades torsdagen 
den 14 juni för nionde gången med 
ett digert program och blev igen 
en stark manifestation av svenskt 
kultur-samarbete och sammanhåll-
ning i Esbo. EBUF har sedan starten 
1999 stått som officiell arrangör,

Foto: Iwe Ekström
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med det ekonomiska totalansvaret 
och har i programväg samarbe-
tat med Esbo svenska församling, 
Esbo stads kulturförvaltning och 
ett stort antal svenska föreningar i 
Esbo. Kulturen vid ån 2007 ackom-
panjerades hela dagen av ett ömsom 
stilla, ömsom lite kraftigare regn, som 
tyvärr inverkade på publiktillström-
ningen, som upp-skattades till totalt 
1 700 personer. 
 EBUF arrangerade för tionde 
året sportlovsläger och för sjuttonde 
året två dagsläger för skolelever i 
åldern 7–12 år.  Lägren hölls i uf-
huset Valhalla i Köklax och lockade 
11, respektive 29 och 28 deltagare. 
Sommarlägrens tema var Fantasire-
san respektive Tids-maskinen.  
 Förbundets teaterklubb på

Logen samlade 13 deltagare i åldern 
8-13 år. Klubben leddes på våren av 
Alexandra Rosenberg och Josefin 
Ikonen och på hösten av Elisabet 
Öhman, alla studerande.
 Förbundets sommarresa 
14–19.7 gick till Hälsingland i Sve-
rige med bl.a. hälsingegårdar och 
linberedning på programmet. I resan 
deltog 28 personer som fick uppleva 
natur och kultur i stora doser.
 Sommarteaterresor arran-
gerades till Lurens och Raseborg, kon-
sertresa till Rhapsody in Rock i Ekenäs, 
samt ett flertal teater-besök, till AV-
Teatern och Svenska Teatern. 
 Den 7–8.9 arrangerades den 
tredje finlandssvenska förenings-
festivalen, denna gång i Helsingfors,

Foto: Iwe Ekström

Sommarlägerbarn utanför 
uf-huset Valhalla i Köklax. 
Lägerledaren Ellen Eklundh 
från Föreningen för Nytta 
och Nöje i Nous t.h.
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med föreläsningar och aktiviteter i 
Arcada den 7.9 och med en stor före-
ningsmarknad på Kampens torg Na-
rinken på lördag den 8.9. EBUF deltog 
med material i det gemensamma 
uf-tältet utanför Kampens köpcent-
rum och med ett programnummer 
för estraderna; de flöjtspelande 
syskonen Elli och Lilja Palmgren från 
Musikinstitutet Kungsvägen. 
  Glims höstmarknad 
arrangerades 16.9 för 32:a gången, 
med en lite förändrad fördelning av 
marknadsplatserna. Vädret var rätt 
kyligt men publiktillströmningen 
mycket god och för underhållningen 
stod blåsorkestern KingsRoad från 
Musikinstitutet Kungsvägen. 
 EBUF inledde under året en 
ny satsning på nätverksarbete mellan 
aktörer i Esbo för att utveckla och 
stärka det arbete som görs för barn 
och unga på svenska i Esbo, såväl 
inom tredje sektorn som inom Esbo 
stads ungdoms-, utbildnings- och 
kulturförvaltning samt inom Esbo 
svenska församling.
 Under året hölls två träffar 
för föreningshusens vaktmästare och 
uthyrare, på Logen och på Carlberg. 
Deltagarna utbyter aktuell informa-
tion och sakkunskap gällande t.ex. 
föreninghusens utnyttjande och 
renoveringar.  
 En skrivarkurs – Skriv så att 
du märks!  arrangerades på Logen 
för föreningsmedlemmar i konsten 
att skriva för att bättre nå ut med 

föreningens budskap. Kursledare var 
Rune Skogberg och Unni Malmgren, 
båda aktiva inom uf-rörelsen. 
 Den 12.11 hölls NSU- och 
EBUF-frågesporten på Carlberg i 
Gammelgård med 15 deltagande lag, 
5 i juniorklassen och 10 i den allmän-
na klassen. Sammanlagt 58 personer 
deltog i kvällen. Segern i juniorklas-
sen hemfördes av Hembygdens Vän-
ner i Alberga och i allmänna klassen 
av Mattbynejdens ungdomsförening. 
 EBUF överlämnade i okto-
ber en donation av svenska böcker 
till Jorvs sjukhus barnavdelningar, 
införskaffade med de pengar som 
Esbo Luciainsamlingen inbringade år 
2006. Donationen omfattade 57 helt 
nya barn- och ungdomsböcker, 14 
använda böcker, donerade av Anders 
G. Lindqvist, samt 34 DVD-sagofilmer 
och en penningsumma på 980 euro 
för inköp av spel och teknisk appara-
tur. En vecka senare avslutade HUC:s 
sin regelrätta biblioteksverksamhet 
på Jorvs sjukhus.
 Förbundets kröningsfest för 
Esbo Lucia 2007 lockade en publik på 
250 personer till festen 9.12 i Lagstads 
skola. Kröningen av 21-åriga Nicole 
Kilpi till förbundets 28:e Esbo Lucia 
förrättades av professorn och över-
läkaren i barnpsykiatri Fredrik Alm-
qvist.  Kröningsfesten och de 32 fram-
trädandena under 11 dagar fram till



Esbo Lucia valdes för 28:e året av EBUF. 
Nicole Kilpi och hennes tärnor gjorde 32 
framträdanden på elva dagar och de 
insamlade medlen gick till förmån för barn 
och ungdomars psykiska välmående.
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jul inbringade summan på 4 409,10 
som går till förmån för barn och un-
gas psykiska välmående.  
Förbundets information har skötts 
genom tidningen EBUF-Nytt som ut-
kommit med 4 nummer i en upplaga 
på 1 700 ex och ett 30-tal gånger 
via den rabatterade annonsspalten 
Myrstacken i Hufvudstadsbladet. 
Under året har MIK:s understödsföre-
ning Ton-givarna även publicerat sin 
information till elever och föräldrar 
inom MIK via EBUF-Nytt, vars upplaga 
därmed ökat med ca 250 ex.
 En utmaning för förbundets 
och föreningarnas framtid är hur 
människor skall kunna engageras 
för ledaruppgifter och hur man kan 

säkra att föreningarna även i fram-
tiden har medlemmar som förbinder 
sig till ett aktivt medlem-skap, inte 
enbart deltar i aktiviteter som före-
ningarna arrangerar. Denna utma-
ning gäller hela föreningsrörelsen och 
specifikt de föreningar som månar 
om att föreningarnas verksamhet 
även i framtiden skall bedrivas på 
svenska.
 En riskfaktor är även stats-
maktens lagstiftning som allt mer 
sätter begränsande ramar för fö-
reningsverksamheten. Samtidigt 
överför staten och kommunerna i allt 
ökande grad förväntade åtaganden 
på den s.k. tredje sektorn.

Foto: Iwe Ekström
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Kyrkslättnejdens ungdomsförbund

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund 
KNUF r.f. är en organisation för 8 
ungdomsföreningar i Kyrkslätt. Alla 
medlemsföreningar har egna före-
ningshus och är aktivt verksamma. 
Bland annat detta sysslade KNUF 
med år 2007:

Spindeln i nätet
Projektet Spindeln i nätet fortsatte 
på sitt andra år. Målsättningen med 
projektet var att hjälpa medlems-
föreningarna att hitta ledare för sin 
verksamhet och trygga framtiden i 
föreningarna. Projektet genomfördes 
i samarbete med Finns folkhögskola. 
Studerandena vid ungdoms- och 
fritidsinstruktörlinjen jobbade som 
ledare i ungdomsföreningarna och 
fick på det sättet praktik och arbet-
serfarenhet. 
 Inom ramen för projektet ar-
rangerades även en ledar-utbildning 
med namnet Leader of the pack 
samt en självförsvarskurs. I samband 
med projektet ordnades också ett 
slutseminarium med temat Uf som 
arbetsgivare. 

Ung Info 
I januari började KNUF med ett nytt 
projekt, Ung Info. Målsättningen 
med projektet var att skapa en 
infopunkt för ungdomar i Luckan 
i Kyrkslätt. Ung Info har erbjudit 

ungdomar rådgivning och handled-
ning i aktuella frågor såsom arbete, 
boende, fritidssyssel-sättning,  ut-
bildning och utlands-vistelse. Under 
projektet har ett lukrativt samarbete 
med Winellska skolan och Kyrkslätts 
gymnasium byggts upp. 
 Liv i Luckan har varit en viktig 
del i den direkta kontakten till ung-
domarna i Kyrkslätt. I samband med 
projektet deltog KNUF i förenings-
mässan 2007. 
 På ungdomarnas initiativ 
ordnades en ungdomsbandtävling 
UBT. Tre av banden som deltog i 
tävlingen fick uppträda på förenings-
mässan i Helsingfors. I samband 
med projektet ordnades också en 
tidningsworkshop i samarbete med 
Kyrkslätts gym-nasium och Ingrid 
Svanfeldt. Resultatet blev tidningen 
KAOS – om unga, för unga, av unga.

Samarbete
Samarbetet med Nedre Dalälven och 
Friteatern i Sundbyberg fortsatte. 
Tillsammans med Nedre Dalälven 
ordnade KNUF ett teater-läger på 
Finns folkhögskola med deltagare 
från både Sverige och Finland. Till-
sammans med Friteatern startade 
planering för ett gemensamt drama-
projekt med namnet hjälteprojektet. 
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Aktivitetsläger
KNUF ordande ett aktivitetsläger för 
barn i åldern 7-10 år tillsammans 
med Kyrkslätt Idrottsförening och 
Folkhälsan i Kyrkslätt. Lägret var 
ett dagsläger under tiden 4-21.6. 
Bas för lägret var Kyrkslätts svenska 
skolcentrum. Simskola hölls dagligen 
i Kyrkslätts simhall. Utöver simskolan 
bestod programmet av lekar, idrott, 
pyssel och utfärder.   
Årets utfärder gick till teknikmuseet 
och till Gårdskulla. Mikaela Holm 
fungerade som ansvarig ledare. 
Övriga ledare var Mia Sandström, 
Jannika Abbors, Philip Åberg, Linda 
Åkerlund och Simon Kvarnström. 
Under lägrets tre veckor deltog 50, 
40 respektive 21 barn.

Information
I Luckan i Kyrkslätt som upprätthålls 
av KNUF kan man få information på  

svenska om allt från A till Ö. Här finns 
finlandssvenska produkter, Lippupal-
velus och Lippupistes biljettförmed-
ling, biljetter till lokala evenemang, 
tidningshörna och turistinfo.
 KNUF:s egen sida Kyrkslätts 
nyheter utkommer en gång i veckan i 
lokala gratistidningen Kirkkonummen 
Sanomat. 

Kyrkslätts Lucia
Fyra kandidater ställde upp i årets 
luciaval. Casandra Katter valdes till 
Kyrkslätts Lucia 2007. Tärnorna hette 
Michaela Högnabba, Laura Teppo-
nen och Fanny Åberg. Kyrkslätts 43 
Lucia kröntes av kommunfullmäk-
tigeordförande Timo Haapaniemi. 
Kröningen sked-de i Kyrkslätts kyrka. 
Utanför Luckan bjöd KNUF på glögg 
och peppar-kakor åt ett par hundra 
gäster. 

Nylands Svenska Ungdomsförbund
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Västnyländska Ungdomsringen

Västnyländska Ungdomsringen rf 
VNUR, i dagligt tal Ringen, fungerar 
som regional samlings- , service- och 
intresseorganisation för svensks-
pråkiga ungdoms-, hem-bygds- och 
kulturföreningar i västra Nyland. 
Under år 2007 var 38 västnyländska 
ungdoms-, hem-bygds- och kultur-
föreningar, med sammanlagt ca 
4.000 person-medlemmar, anslutna 
till Ringen. Verksamhets området 
omfattar Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, 
Lojo, Pojo, och Sjundeå kommuner. 
Av medlemsföreningarna är 28 även 
knutna till NSU. 
 Västnyländska Ungdoms-
ringen grundades 1917, och 90-års-
jubileet uppmärksammades med 
ett seminarium - Rum för kultur i 
Raseborg? - vid vårmötet på Tryckeri-
Teatern i Karis 24.3. TryckeriTeaterns 
framtid disku-terades också vid 
höstmötet på samma plats 15.11, då 
man tillsatte en arbetsgrupp för att 
förbereda grundandet av en särskild 
förening för att driva TryckeriTeatern. 

Livligt på TryckeriTeatern 
VNUR driver sedan 1995 det västny-
ländska kulturhuset TryckeriTeatern i 
Karis i samarbete med Västra Nylands 
folkhögskolas teaterlinje. Under året 
stod TryckeriTeatern värd för en lång 
rad 

teater- och dansföreställningar och 
konserter av såväl professionella 
som amatörer, därtill var huset så 
gott som varje dag i användning 
för undervisning eller repetitioner. 
Sammanlagt noterades hela 66 pub-
likevenemang på TryckeriTea-tern år 
2007. Föreställningarna samlade to-
talt nästan 9.000 besökare. Det här är 
klart fler än under 2006, då ca 6.400 
personer besökte TryckeriTeatern. 
VNUR:s största egna arrangemang 
under året var Karisrevyn Oppåt 
väggana, som i samarbete med 
Karis IK framfördes 16 gånger 12.1-
10.2 2007. På scenen medverkade 
25 personer, många av dem barn 
och ungdomar. Revyn uppskattades 
högljutt, många föreställningar var 
fullsatta, och publiksiffran steg till 
hela 2.640 personer. För regi stod 
Rosie Westerlund, och som enmans-
orkester fungerade Thomas Katter. 
 På hösten inleddes för-
beredelserna för en uppsättningen 
av farsen Där fick du! Produktionen 
med premiär 11.1.2008 genom-
förs som ett samarbete mellan 
VNUR och Raseborgs Teatersällskap.  
Västra Nylands folkhögskolas tea-
terlinjes Shakespeare-produkti-
on En midsommarnattsdröm (regi 
Åsa Salvesen) gavs 16 gånger i 
mars-april. Också VNF:s danslinje
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framförde sina elevpro duk tioner på 
TryckeriTeatern. 
 I april-maj framförde dans-
föreningen Hurja Piruetti sin vårshow 
Blink Blink inte mindre än sju gånger 
för fullsatta läktare. 
 Åbo Svenska Teater gästade 
TryckeriTeatern med tre produk-
tioner och totalt fem föreställningar, 
Teater Viirus gästspelade med två 
gånger. Ett internationellt gästspel 
noteras: Stockholmsbaserade Robin-
son Crusoe & Fredags Vänner med 
den känsliga ungdomspjäsen I taket 
lyser stjärnorna. 
 Bland övriga evenemang 
kan nämnas en lång rad konserter: 
Steel Pan Lovers 15-årskonsert 26.4, 
slutkonserten för DUNK:s musikal-
läger Loud’n’Proud 7.8, en två-språkig 
barnkonsert med Pentti Rasinkangas 
9.10, Åbolands Kam-markörs svän-
giga 20-årskonsert Rock! 2.11 och 
den musikaliske mångsysslaren Ari 
Viitanens minneskonserter Minä 
muistan-Jag minns 3.11.

Samarbete runt Raseborgs Festspel 
VNUR är Raseborgsregionens störs-
ta ideella kulturproducent, med 
amatörteater som speciellt tyngd-
punktsområde. Ringen koor-dinerar 
Raseborgs Festspel och arrangerar 
sedan 1966 Raseborgs Sommartea-
ter. Ringen är också ofta medarran-
gör eller medhjälpare i andra större 
och mindre kulturella evenemang i 
regionen. 

 Raseborgs Festspel, som 
ärsamlingsrubrik för alla idella kul-
turevenemang vid Raseborgs slott i 
Snappertuna, lockade i år ca 18.600 
besökare. Det är något mer än 
föregående år (ca 17.000), främst 
beroende på att sommarteaterns 
publikmängd ökade från ca 11.000 
till ca 12.150. Övriga evenemang 
lyckades också väl under den rätt 
soliga sommaren 2007.
 VNUR har tagit initiativ till 
ett tätare samarbete mellan de olika 
aktörerna vid Raseborg i syfte att 
utveckla Raseborgs Festspel och 
höja dess profil. Ett festspelsråd med 
representanter för arrangörs-före-
ningarna har mötts tre gånger under 
året. Tack vare bidrag från Svenska 
kulturfonden kunde Heidi Jousmaa 
anställas som festspels-sekreterare, 
1.4-31.7. Den gemen-samma mark-
nadsföringen utökades med bl.a. en 
fyrfärgsbroschyr, med gemensamma 
annonser i riks- och lokalpress och 
med gemensamma vägtavlor vid 
riksväg 25.
  
Underbara herrar på Raseborgs-
cenen
På friluftsscenen vid Raseborgs slott, 
Snappertuna, Ekenäs uppfördes 28.6-
1.8 2007 sammanlagt 20 föreställnin-
gar av musikalkomedin Underbara 
herrar i hatt (The Full Monty). Pjäsen 
grundar sig på en brittisk film av Peter 
Cattaneo, men har omarbetats till 
musical i amerikansk 
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miljö av Terrence McNally och David 
Yazbek. Utgående från Sven Hugo 
Perssons svenska över-sättning 
bearbetade konstnärlige ledaren Jan 
Lindroos texten för västnyländska 
förhållanden. Resultatet blev en 
föreställning som kändes både rolig 
och realistisk, och där identifikatio-
nen med den västnyländska bruks-
bygdens nedgång under 1990-talets 
”lama” var tydlig. För regin stod Cris 
af Enehielm, för scenografin Hanne 
Horte-Garner, för koreografin Jens 
Walentinsson. Den svängiga orkes-
tern leddes av Kristoffer Holmberg, 
medan Robban Sederholm svarade 
för ljud- och ljusteknik.  I Underba-
ra herrar i hatt medverkade drygt 
30 amatörs-kådespelare från hela 
regionen. I huvudrollen som den 
arbetslöse och frånskilde metallar-
betaren Jerry Ståhlberg gjorde Kim 
Snygg en övertygande karaktär. 
Också de övriga råbarkade men 
charmerande stålverksarbetarna 
Kåre Collin, Kari Danielsson, Tom-
my Haakana, Per-Erik Krook och 
Göran Wadenström stod för både 
modiga och av-slöjande insatser, 
speciellt i andra aktens lättklädda 
scener. Christoffer Westerlund var 
ensemblens enda yrkesskådespela-
re. Bland många övriga övertygande 
roll-prestationer märktes Jessica 
Eriksson, Patricia Korenius, Anne 
Ingman, Tom Rejström och Katja Ris-
ki. En dramatisk incident inträffade 

genast efter premiären den 28.6. 
Efter att med bravur genomfört pre-
miärkvällen insjuknade en av huvud-
rollsinnehavarna, Tommy Haakana, i 
akut lunginflammation och blev inta-
gen på sjukhus i en dryg vecka. Med 
mindre än ett dygns förberedelsetid 
hoppade producenten Jan Lindroos 
in i den krävande rollen, som han 
klarade av med en blandning av inspi-
ration och improvisation, samt med 
stort stöd av den övriga ensemblen. 
Inhoppet räckte 9 föreställningar, 
sedan var Haakana på benen igen. 
På den sista föreställningen uppvakta-
des Kåre Collin med årets Sjutte-sti-
pendium. Det här stipendiet instifta-
des av Andels-banken Raseborg och 
Väst-nyländska Ungdomsringen år 
2002, då Raseborgsteaterns mesta 
veteran Börje “Sjutte” Björklund 
spelade sin 25:e säsong. Priset 
tilldelas årligen en originell scen-
personlighet, som brinner för ama-
törteatern.  Underbara herrar i hatt 
sågs av drygt 12.000 personer, vilket 
gör att Raseborg behåller sin ställning 
som den klart största svenskspråki-
ga sommarteatern I Finland. 19 av 
Ringens medlems före ningar deltog i 
funktionärs- och buffé uppgifter med 
12-16 flitiga talkojobbare per kväll 
till de 20 föreställningarna.  Med 
hjälp av bidrag från framförallt väst-
nyländska sparbanksstiftelser, men 
också flera spon sorerande lokala 
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företag, kunde VNUR till säson-
gen 2006 ta i bruk en permanent 
biljettstuga. Stugan färdigställdes 
invändigt i juni 2007, och fick också 
fast telefon- och dataförbindelse.
Sommarteatergänget uppträdde 
också med sånger ur föregående års 
Raseborgspjäs Under torparsolen vid 
den västnyländska själv-ständighets-
festen i Karis bollhall (Sisu Arena) 
den 6 december. I den välsjungande 
ensemblen ingick drygt 20 personer. 
För ackompanjemanget stod Teddy 
Granroth. VNUR:s ordförande Dan 
Idman fungerade som festens kon-
ferencier.

ABBA-show enorm succé 
VNUR samarbetade med Hem och 
Skola vid Ekenäs högstadieskola, som 
i anledning av skolans 40-årsjubileum 
producerade en ABBA-inspirerad mu-
sikshow - Does Your Mamma Know? 
- med nästan 50 medverkande, de 
flesta hög-stadieelever. VNUR deltog 
aktivt i projektets förplanering, men 
i takt med att projektet svällde insk-
ränkte sig VNUR:s andel till utlåning 
av dräkter, rekvisita och teknik, samt 
till rådgivning och marknadsföring. 
VNUR upprätthöll också projektets 
hemsida.Does Your Mamma Know? 
blev en enorm succé. Efter premiären 
15.9 i Seminarieskolans Aula i Ekenäs 
måste många extra föreställningar 
sättas in på grund av det stora publik

trycket. Totalt sågs höstens 11 fö-
reställningar av ca 4.000 personer, 
och showen fortsatte ännu med sju 
ytterligare föreställningar i januari 
2008. För regi och text stod Niklas 
Rosström, och som producent funge-
rade Roger Liljestrand. En hel buss-
last med medverkande ur både Does 
Your Mamma Know? och Underbara 
herrar i hatt deltog i historiens första 
Nyländsk Afton utanför Helsingfors 
13.10 i Lovisa idrottshall. 

Vikingatiden väcks till liv i Slaget 
vid Hirdal
År 2008 har 1000 år förflutit sedan 
en finländsk ort omnämns i världs-
litteraturen, nämligen Herdalar i 
Snorresagan, vilket en del historie-
intresserade välvilligt tolkat som 
Hirdal i Ingå. Med anledning av detta 
inledde VNUR 2006 plane-ringen av 
en dramatisk fram-ställning av slaget 
vid Hirdal, där den unge norske vi-
kingen, Olav Haraldson, sedermera 
Olav den Helige, drevs på flykten 
av invånarna vid Bålagårdssida.  
Under hösten 2007 färdigställde 
författaren Mikaela Sundström 
pjäsen Slaget vid Hirdal 1008 (eller 
Roligare när det händer) och tanken 
är att framföra skådespelet i regi av 
Sven Sid vid Björkudden i Ingå sista 
veckan i augusti 2008. Projektet 
genomförs i samarbete med Rase-
borgs medeltida sällskap och Ingå 
kommun. Projektet erhöll finan-
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siering för 2007 från såväl Ingå 
sparbanks stiftelse som Svenska 
kulturfonden, varför planeringen 
för spektaklet kunde sätta igång på 
allvar. Dan Idman tillträdde som 
projektledare från 1.4, och under 
hösten hölls flera planeringsmöten 
och sökandet efter medverkande 
påbörjades. Tillsammans med skol-
väsendet och medborgar-institutet i 
Ingå påbörjades kurser för att åstad-
komma vikingatida kläder. Också 
runor, gudasagor, träsmide och han-
darbete har redan påbörjats i några 
skolor i Ingå. 

Gamla Bastun är föreningshus och 
teatergarderob
Service i form av kopiering, kon-
takt- och informationsförmedling, 
marknadsföringshjälp, evene mangs- 
och tävlingskoordinering, utlåning 
av teaterkläder och rekvisita m.m. 
till medlems före ningarna har givits 
utgående från kansliet och verk-
samhetscentralen Gamla Bastun i 
centrum av Ekenäs. I huset verkar 
flera av VNUR:s medlemsföreningar, 
och därtill två konsthantverkare. 
Här finns också VNUR:s mötesrum 
och arkiv. VNUR:s och Raseborgs 
Sommar-teaters teatergarderob finns 
också i Gamla Bastun. Ut rymmena i 
tredje våningen är vid det här laget 
alldeles för trånga och opraktiska. 
År 2007 inledde VNUR därför ett 
projekt för att hitta större och mer 
ändamålsenliga utrymmen.  

Samtidigt undersöks möjligheten 
att åstadkomma en regional teater-
garderob, som också kunde inhysa 
andra små klädlager i Västnyland. 
I projektet undersöks också möj-
ligheterna att kata-logisera alla 
plagg, samt att uppgöra ett regionalt 
register för alla små teatergarde-
rober.  Projektets första del pågick 
15.5-31.12 2007, och bekostades 
till största delen av Pomoväst (EU 
Leader+) och Svenska Kulturfonden. 
Som projek-tledare fungerade Ulla 
Michelson. 

Portaler för VNUR, Raseborg och 
TryckeriTeatern
Våren 2004 initierade VNUR ett 
projekt som bl.a. strävade till att 
uppmuntra medlemsföreningarna 
till att förse sina föreningshus med 
fasta dataförbindelser. Projektet re-
sulterade i föreningsportalen www.
vnur.org, där kontaktupp-gifter till 
alla VNUR:s medlemsföre-ningar och 
föreningshus finns sam-lade, och 
där medlemsföreningarna erbjuds 
möjligheter att själva skapa och up-
prätthålla hemsidor. 

Underbara herrar i hatt
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Ålands Ungdomsförbund r.f. är tak-
organisation för 21 ungdoms-före-
ningar på Åland. 
Förbundet grundades 1909 och har 
idag ca 2000 medlemmar.
Anställda på Ålands Ungdoms-för-
bund: 
Verksamhetsledare: Susy Ahlström
Kanslist med ekonomiansvar (50 %)/ 
Koordinator (50 %): Ulf Schröder 
Sommarextra: Tanja Lindholm

ÅUF:s styrelse 2007
Patrik Häggblom ordförande, Han-
na Ekholm, Kjell Eriksson, Jimmy 
Fagerström, Alexandra Gustafsson, 
Christian Johansson, Åsa Mattsson, 
Christian Rögård, Linda Sundblom, 
Christian Olofsson suppleant, Ann 
Skogberg, suppleant.

Vårmötet hölls den 26 april på Ham-
marbo i Hammarland med Ham-
marlands Ungdomsförening som 
värdförening. 
 Höstmötet hölls den 7 okto-
ber på Solbacka i Saltvik med Västra 
Saltviks Väl som värd-förening.

samarbete med Västra Saltviks Väl 
r.f. I år fick vi ovanligt många anmäl-
ningar till arrangemanget, hela 40 
stycken anmälningar hade vi när an-
mälningstiden gick ut. Några föll dock 
bort på vägen så när evene-manget 
gick av stapeln fick vi se och höra 33 
bidrag i årets upplaga av Vokalisttäv-
lingen. Även i år drog evenemanget 
fullt hus! Orkestern Soundway hade 
övat med del-tagarna och kompade 
även täv-lingen. En jury bestående 
av: Ella Grüssner-Cromwell-Morgan, 
Örjan Sjöström, Lasse Fredriksson, 
Helena Flöjt och Linda Sundblom 
fick ett tufft jobb att utse segrare i 
de olika klasserna:

Solist under 16 år:
1. Elin Thomasson
2. Mette Ekblom
3. Johan Henriksson

Duett under 16 år:
1. Frida Johansson & Jutta Stolt
2. Irené Häger & Kent Eriksson
3. Ebba Lönngren &Julia Carlsson

Solist över 16 år:
1. Mikaela Mattsson
2. Annika Nyman
3. Alexandra Lundberg

Publikens Val vanns även detta år av 
Mette Ekblom.

Ungdomsverksamhet

Vokalisttävling
Ålands Ungdomsförbund r.f. ar-
rangerade den 9 april Vokalist-
tävling 2007 på Solbacka i Saltvik i
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Unga Band
27 oktober på Idrottsgården i Ma-
riehamn. 14 band tävlade detta år 
och gästband var fjolårsvinnarna: 
Skrälldus. I juryn satt: Jessy Ecker-
man, Kristoffer Gottberg, Alexander 
Lybeck, Lizette Åkerblom, Corinne 
Birn. Totalt besökte ca 600 personer 
det drogfria ungdoms-evenemanget.

Vinnare:
1. Eleuthera
2. Blueberry High
3. L.e.i.f 

Publikens Val blev i år igen: TBE

TFO-Åland
TFO-Åland är ett samarbetsprojekt 
mellan organisationer och förenin-
gar på Åland. Målsättningen är att 
samordna så mycket som möjligt 
av droginformationen på Åland. Vi 
informerar och samar-betar även 
när det gäller kurser och seminarier. 
Ålands Ungdoms-förbund sköter 
sekreterar-uppgifterna och även 
samman-kallaning till möten. Med-
lemmarna i TFO-Åland skickar aktuell 
information till ÅUF via e-post och 
detta skickas sedan ut till samtliga 
medlemmar.
 

Minicirkusdagar
Under tre dagar på sportlovet (20-

Juniorverksamhet

22 februari 2007) lärde Olle ”Clow-
nen Jolle” Strömberg ut cirkuskons-
ter till 19  barn i åldern 7-11 år på 
Breidablick i Finström.
Barnen fick lära sig jonglera, balan-
sera med stänger, gå på lina, gå på 
hjul mm. De fick prova på alla saker 
de ville med förberedande instrukti-
oner av Olle. Mellan övningarna och 
instruktionerna fick vi förstås mat 
och lunch och mellanmål lagades av 
Finströms Ungdomsförening. Maten 
var mycket god och barnen sa att 
den var nam och vi ledare kunde 
bara hålla med.  Sista dagen ordna-
des det en Minicirkus föreställning 
och det kom ca 50-60 personer för 
att se på föreställningen. Barnen 
lämnade Breidablick på torsdagen 
med bättre balans, självförtroende 
och en önskan om att det ska ordnas 
Minicirkusdagar även nästa år.

Skapande läger
17 barn deltog i årets skapandeläger 
16-19 juli 2007 på Ekeborg. Delta-
garna var i åldern 8-13 år. Ledare på 
lägret var: Tanja Lindholm, Johanna 
Blomqvist, Emma Mattsson och 
Fanny Häggblom. Susy Ahlström drog 
den skapande delen och var med 
bara på dagarna. Under lägret pyss-
lade vi med tex detta: djur av pap-
perstallrikar, badges, rammålning,  
pärldjur och – smycken mm. Mycket 
fina saker tillverkade barnen som de 
sedan förstås fick ta med sig hem.
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och därefter blev det korvgrillning, 
innan barnen letade upp sina sov-
säckar och madrasser i Solhults stora 
sal, där de sov. Ett lyckat inslag i årets 
läger var att barnen fick hjälpa till i 
köket, som hjälpredor. Det innebar 
att duka inför måltid samt diska 
efteråt. Tre-fyra barn fick hjälpa till 
vid varje måltid och detta två gånger 
var under lägret. Detta ledde till att 
barnen knöt kontakter både över 
ålders- samt kommun-gränser. Vi åt 
frukost, lunch, mellanmål, middag 
och kvällsmål alla dagar och ma-
ten inhandlades samt tillagades av 
Linda Schröder, med hjälp av Anki 
Schröder. Barnen och ledarna var 
väldigt nöjda med den goda maten. 
Huvudmålet var, trots många övriga 
aktiviteter, att förbereda ett slutpro-
gram att visa upp för föräldrarna på 
torsdags-efter-middagen. Det tema 
som valdes för slutprogrammet var 
Astrid Lindgren, och barnen tilldela-
des roller i små sketcher från Pippi 
Långstrump, Ronja Rövardotter, Nils 
Karlsson-Pyssling, Emil i Lönne-berga 
samt Madicken. Utöver roller så gavs 
ett barn uppgiften som programvärd. 
Slutprogrammet blev en mycket 
lyckad tillställning, och efteråt bjöds 
föräldrarna på kaffe och tårta som 
barnen hade bakat.

Bentes sommarteater 
Sommaren 2007 var ett jubileumsår 
för Bentes sommarteater, som har 
verkat i femton år med start år 1992. 

På tisdagskvällen hade Ekeborg råkat 
bli dubbelbokat och vi fick sällskap 
av Skärgårdsteatern. Lite trångt vart 
det om utrymmet, men det löste 
sig och barnen fick på kvällen se på 
pjäsen. De tyckte pjäsen var rolig och 
skrattade glatt. 
Den kvällen blev det lite väl sent, men 
det löste sig med en sov-morgon på 
onsdagen. Maten lagades av Maria 
Sundholm och alla gillade maten.  Vid 
15-tiden på sista dagen av lägret kom 
föräldrarna och tittade på utställnin-
gen av allt de gjort under lägret och 
sedan bjöds de på fika. Barnen fick 
diplom för genomfört läger och sen 
var det bara att säga adjö till alla!

Teaterläger Vårdö 18-21 juni 2007
Under fyra soliga dagar i juni beläg-
rades Solhult av sjutton teater-
intresserade barn i åldern 8-13 år. 
Med sig hade de huvudledaren Tanja 
Lindholm samt hjälpledarna Johanna 
Blomqvist, Fanny Troberg och Fanny 
Häggblom. På programmet för lägret 
fanns allt från filmkväll, utflykt till en 
strand, godiskiosk samt traditionsen-
ligt disco. Under discot hade barnen 
själva gjort upp program som visades 
för övriga deltagare, bland annat frå-
gesporter och parodier på ledarna. 
Ledarna bjöd även på ett väldigt roligt 
spex. Efter discoprogrammet sjöng 
vi SingStar och ÅUF bjöd på chips, 

Teaterverksamhet

Ålands Ungdomsförbund
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Pjäsvalet föll i år på den första pjä-
sen av Krister Classons trilogi med 
”jäkelskap” som tema. ”Snål-vatten 
och jäkelskap” hade premiär den 28 
juni och totalt gavs 13 föreställningar. 
Den totala publik-siffran uppgick till 
2000 personer. Leif Sundberg, idag 
anställd vid Ålands Radio och TV och 
tidigare teaterkonsulent vid förbun-
det, regisserade och detta var hans 
tredje regiuppdrag för förbundet. 
I rollerna sågs: Alexandra Gustafs-
son, Linda Eriksson, Patrik Hägg-
blom, Kaj Lybeck, Mattias Henders-
son, Ingmar Härtull och Ulf Schröder.

Revybesök från Österbotten
Den 21 april fick Åland öster-bott-
niskt teaterbesök ” i absolut hög-
form” då Terjärv uf gästspelade med 
sin revy ”Dreijifeijiveiji”. Spelplats var 
Valborg i Lemland och lokalarrangör 
var ÅUF i samarbete med Lemlands 
uf. Teatergänget anlände natten 
mot lördagen och ställde i ordning 
scenen och ställde in strålkastarna 
på lördags-morgonen och hann med 
några övningar på eftermiddagen för 
att sedan spela upp revyn kl. 19.00 
på kvällen. Publiken som till 
en stor bestod av ålänningar som 
tidigare antingen bott eller annars 
hade starka känslor för öster-bottnisk 
kultur stortrivdes och applåderna var 
både rungande som många till anta-
let. Publiksiffran uppgick till närmare 
70 personer.

Ålands Ungdomsförbund
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Dansverksamhet

Move It – 2007
Efter några års uppehåll kunde för-
budet med glädje återuppta den så 
populära dansen i skolorna - Move It. 
Med två utbildade dans-instruktörer 
fick 12 skolor under våren och 18 
skolor under höst-terminen ta del av 
danskurser med bugg som huvudte-
ma och en mycket populär variant 
från Sverige nämligen – linjebugg. 
Även våra ungdomsföreningar er-
bjuds danskurs och denna hölls 
under hösten med totalt tio lektio-
ner fördelade på fem kurskvällar. 
Kursplats var Valborg i Lemland med 
Lemlands uf som värd-förening. Kurs-
ledare var Elisabeth Johansson och 
Harri Reinikainen.
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Förbundets styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie:
Ordförande   
Jens Juthström
I-ringen   
Stefan Dahlvik
II-ringen   
Sofia Nybacka
III-ringen   
Johan Häggblom
IV-ringen, viceordf. 
Annika Joupers-Ekblom
V-ringen   
Jenny Haglund
VI-ringen   
Sofia Vesterback
VII-ringen   
Ann-Christin Björk
VIII-ringen   
Kjell Kankaanpää
Skolungdomens representant  
Anna Asplund

Svenska Österbottens Ungdomsförbund

Suppleanter:
I-ringen   
Niklas Kortell
II-ringen   
Heidi Sundqvist
III-ringen   
Niclas Sandnabba
IV-ringen   
Roland Engström
V-ringen   
Rosita Säisä
VI-ringen   
Daniel Forsman
VII-ringen   
Anders Hedström
VIII-ringen   
Stina Granskog

Styrelsen har sammankommit till 
nio protokollförda möten. Ett urval 
av de viktigaste besluten utgåen-
de från styrelseprotokollen fram-
kommer i följande. Återkommande 
formella beslut som öppnande, 
godkännande av föredragningslista, 
justering, anmälningsärende, per-
sonalens ärenden, övriga ärenden 
samt sammanträdets avslutande 
åter finns i protokollen. Även enkla

verkställighetsbeslut hänvisas till 
protokollen. 

I FSU har SÖU representerats av 
Annika Joupers-Ekblom med Johan 
Häggblom som suppleant och av 
Niclas Sandnabba med Sofia Nybacka 
som suppleant.

För att genomföra SÖU:s verk-
samhet har under året funnits 8

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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personer anställda på förbundets 
kansli. Inom ramen för central-kans-
liets verksamhet, projekt-verksamhe-
ten och Sidwill Ab.

Under 2007 var följande personer 
anställda hos SÖU:

Steven Frostdahl  
Verksamhetsledare 
01.01-28.02.2007
Helena Höglund-Rusk  
Verksamhetsledare 
01.04.2007
Åsa Frants   
Ekonomiansvarig
Jonas Rönnqvist  
Teater och kulturansvarig
Greta Paajanen  
Programansvarig, Artisto
Janina Häggkvist  
Kanslist 
Nina Dahl-Tallgren  
Projektansvarig, 
Teater i Undervisningen 
01.01-31.07.2007
Pia Granqvist   
Redaktör, Österbottniska Posten 
(Ab Sidwill Oy) 01.01-31.08.2007
Jona Nyström   Österbott-
niska Posten (Ab Sidwill Oy) 01.09-
31.12.2007
Peter Snickars  
Österbottniska Posten, ombrytning 
och annonser 15.01.2007

Personalen höll en planerings-
dag inför vårens verksamhet den 
10.01.2007 och en planeringsdag

Informationsverksamhet

Den viktigaste informationskanalen 
har under året varit Föreningsposten 
och Österbottniska Posten. Före-
ningsposten har funnits att hämta 
från SÖU:s webbplats. Föreningspos-
ten har dessutom sänts som e-post 
till de medlems-föreningars styrelse-
medlemmar som har e-postadress. 
En större spridning eftersträvas konti-
nuerligt. ÖP har utkommit med elva 
nummer under året i 50 300 exemp-
lar per nummer. Dessutom gav SÖU 
ut en specialutgåva av Österbottniska 
posten under Föreningsfestivalen 
2007 i Helsingfors. Den 26 april 2007 
firade Österbottniska Posten 10 år 
med en liten tillställning på Kaffehu-
set August.

Bruket  av  Internet  har  fort-

inför höstens verksamhet den 
10.08.2007. Personalen, SÖU:s sty-
relse och arbetsutskott höll ett 
framtidsseminarium i samband med 
deltagande i FSU:s höstmöte på 
Åland den 9-11.11.2007. I detta fram-
tidsseminarium deltog 17 personer.

SÖU:s vårmöte genomfördes hos 
Pörtom uf 14 april 2007 och höst-
mötet hölls den 18 november 2007 
hos Terjärv uf. 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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sättningsvis stor betydelse inom 
ungdomsföreningsrörelsen, e-post 
används flitigt och SÖU:s webbplats 
utvecklas kontinuerligt. På webb-
platsen finns för närvarande grundin-
fo om förbundet, dess verk-samhet, 
kontaktuppgifter med mera.

Direktkontakten till föreningar och 
föreningsaktiva är en betydelsefull 
och effektiv informationskanal. 
Fältverksamheten har under året 
intensifierats. Tre inspirationsträffar

ordnades under året där metoden 
Open Space användes för att ta 
fram nya idéer och verksamhetsfor-
mer.  Ytterligare tre s.k ifyllarkväl-
lar ordnades under året då SÖU:s 
räddningsplan i januari var klar för 
användning av medlemföreningarna.

Tre inspirationsträffar med samman-
lagt 90 deltagare. Tre ifyllarkvällar, 
som är en ordnad informationskväll 
då föreningar har möjlighet att fylla 
i sin egen räddningsplan.   

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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Dessa kvällar lockade 60 deltagare. 
Information om styrelsens verk-sam-
het och medlemsföreningarnas för-
hållande gentemot central-kansliet. 
Sammanlagt 25 medlems-föreningar 
har besökts av kansli-personalen 
under året, åtminstone en gång. En 
ny rapportblankett med en del fär-
digt ifyllda uppgifter för att följa upp 
medlemsföreningarnas verksamhet 
och organisation har tagits i bruk 
under året. 

SÖU har lagt stor vikt på informa-
tion och kontinuerlig utveckling av 
samarbete med olika institutioner 
och enskilda samhällspåverkare. 
SÖU har representanter inom FSU 
r.f. och Studiefrämjandet r.f. Inom 
dessa organisationer bevakar SÖU 
sina medlemsföreningars intressen. 
Fonder och bidragsgivare informeras 
om förbundets verksamhet och SÖU 
försöker aktivt anpassa sin verksam-
het till sådana projekt-helheter som 
är intressanta för våra medlemmar. 
Under året har också samarbetet 
med kommunerna intensifierats.

Artisto

Programbyråns boknings-verksam-
het har fortsatt som tidigare. Antalet 
dansband håller tyvärr på att mins-
ka och tillväxten är minimal. Trots 
att antalet dansplatser minskar så 
ökar spelningarna på den privata 

marknaden. Satsningar på att hitta 
nya dansband och att få ut yngre 
publik på dansplatserna har inletts. 
Inget orkestermöte har arrangerats 
under året. 

Den tionde Johannesgalan arran-
geras samma dag som förbundet 
ordnar höstmöte och oktoberfest i 
slutet av oktober. Galan arrangerades 
i den förening som utsetts till årets 
förening 2006. På Johannesgalan 
utdelas priser i olika kategorier. Jo-
hannesgalan hölls tillsammans med 
Terjärv uf. Till årets förening utsågs 
Karperö uf. Årets ungdom blev Linn 
Nygård, årets eldsjäl Jonas Lindholm, 
årets talang Fanny Eriksson och årets 
uf-veteran Sune Glader. Ett högk-
lassigt kulturprogram framfördes av 
Terjärv uf och ca 132 personer deltog 
i festligheterna.

Johannesgala

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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Kulturverksamhet

Revykavalkad
SÖU arrangerade en österbottnisk re-
vykavalkad i april 2007 till-sammans 
med Pörtom uf. I år sköttes arrange-
mangen av förbundets ombudsman 
för kultur och teater.  Två föreställ-
ningar genomfördes i samband med 
vårmötet 14.4 hos Pörtom uf. Två fö-
reställningar genomfördes med sam-
manlagt 260 betalande åskådare. Sju 
teatergrupper deltog i kavalkaden.

Ringfrågan
Hösten 2007 genomfördes fråge-
tävlingen Ringfrågan i samarbete 
med VLT:s Botnia-Tv. Semifinaler 
och den slutliga finalen tv-filmades 
av Sus Productions. Filmningen ge-
nomfördes i Cella Novas utrymmen i 
Vasa. Sammanlagt 9 uf-lag deltog. Bra 
uppmärksamhet av evene-manget 
från olika medier. Årets vinnare blev 
Västerhankmo uf.

Teaterkurser
SÖU har haft som ambition att ordna 
teaterkurser på basen av efterfrågan. 
Under året har förbundet satsat på 
ungdomar för att stärka intresset 
för amatörteater. Under december 
genomfördes en kurs i teatersmink-
ning och en kurs i marknadsföring  i 
Vasa. 25 personer deltog i de båda 
kurserna och representerade drygt 
10 föreningar.

Pidroturneringen
Intresset för pidro är fortfarande 
starkt . Drygt 40 sexmannalag deltog 
i pidroturneringen. Finalen utkämpa-
des hos Bridgeklubben i Vasa mellan 
lagen Övermalax uf, Kvevlax uf 2, 
Nykarleby uf, Kovjoki 4, Pedersöre 
uf 2 och Nämpnäs 1. Nämpnäs 1 
stod som slutlig vinnare av tävlingen. 
Någon nämnvärd föryngring bland 
deltagarna kunde inte konstateras. 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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Projekt

Move It
Danskulturprojektet Move It startade 
med danskurser under våren 2007 
samt en dansledarträff. Under hösten 
2007 ordnades en omfattande dans-
ledarutbildning under fem veckoslut. 
Dansledarutbildningen omfattade 90 
lektioner och de danser som läres ut 
var: fox, bugg, fusku, långsam vals, cha 
cha chaa, tango, samba och schottis.
Två danskurser ordnades under våren 
på Norrvalla i Vörå. Sammanlagt 65 
personer deltog i kurserna. I dansle-
darutbildningen deltog 8 personer. 
Danskultur-projektet Move It fort-
sätter under 2008.

MelodiRazzian
Låtskrivartävlingen MelodiRazzian 
genomfördes under året för tredje 
gången. MelodiRazzian genomfördes 
detta år i samarbete med Radio Vega. 
Första semifinalen arran-gerades 
i Borgå den 4 augusti, den andra 
semifinalen den 1 september i Yt-
teresse och den slutliga finalen gick 
av stapeln i Stjärnhallen i Nykarleby 
den 13 oktober. Låt-skrivartävlingen 
MelodiRazzian fick stor massmedial 
uppmärksamhet då tävlingen också 
kunde följas i Norsk radio. Tomas En-
roths låt “För evigt” sjugen av Helene 
Nylund vann tävlingen. Sammanlagt 
kom 43 bidrag in till tävlingen.

Fadderförening 2007
Uf-föreningar som hade stora svå-
righeter med sin verksamhet, ekono-
mi eller medlemskår hade möjlighet 
att ansöka om att bli SÖU:s fadder-
förening för år 2007. SÖU:s styrelse 
valde i januari tre föreningar som 
man skulle ta med i projektet. 
I Fadderföreningsprojektet 2007 
deltog Lappfors uf, Korsnäs uf och 
Svenska föreningen Brahegården i 
Kristinestad. SÖU:s olika träffar har 
styrts till dessa föreningar under året. 
Fadderföreningsprojektet är 2-årigt 
så dessa föreningar har möjlighet att 
delta också under 2008 tillsammans 

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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med nya föreningar. Åtgärder som 
gjorts under året i fadder-förenin-
garna är bl.a olika ansök-ningar om 
bidrag, skolning, kontakt med myn-
digheter och anbuds-förfrågan på 
rivning av Korsnäs uf-lokal.

Bygg och säkerhetsdag
Hösten 2007 genomförde SÖU i 
samarbete med Femte Ungdom-
sringen en omfattande bygg- och 
säkerhetsdag.

Video Vision
Syftet med projektet Video Vision 
var förbättrad marknadsföring av 
programbyrå Artistos orkestrar. Inom 
projektet gjordes musikvideor med 
Artistos orkestrar. Videorna skall 
effektivera marknadsföringen och ge 
en bättre bild av Artistos program-
utbud. Tre musikvideor gjordes. 
Mackez, Scandics och San Marino 
med Linda deltog i projektet. Dessa 
musikvideor användes i de två semi-
finalerna och finalen då Ringfrågan 
sändes i Botnia-Tv.

Voice
Projektet Voice, en solisttävling för 
15-25 åringar i Österbotten, startade 
redan hösten 2006. Målsättningen 
med tävlingen var att lyfta fram nya 
unga sångförmågor inom populär-
musiken. Hela 42 tävlingsbidrag 
inlämnades och 12 av dessa gick 
vidare till finalerna som arrangera-
des den 2 februari 2007. Tävlingen 
arrangerades i samarbete med 
Närpes Skolmusikkår, Lappfjärds 
folkhögskola, Musikstationen och 
Vasabladet. Vinnare i tävlingen blev 
Malin Hinders från Malax.

Teater i Undervisningen (TIU)
Projektet startade redan 1.8.2006. 
Projektet genomfördes i samar-
bete med Nykterhetsförbundet, 
SYH:s scenkonstutbildning och finan-
sierades av undervisningsministe-
riet. Målgruppen har varit sjunde-
klassister i de österbottniska hög-

Under dagen hölls föreläsningar, 
demonstrationer och utställningar 
kring bygg och säkerhet. Sammanlagt 
ca 70 personer från olika föreningar 
deltog. Organisationer och företag 
inom bygg och säkerhetsbranschen 
som ställde ut material och produkter 
samt ordnade olika demonstrationer 
utomhus var 18 stycken. Samman-
lagt 8 olika föreläsningar under dagen 
om bidrag, statliga renoveringsbid-
rag, uppvärmning och avlopp samt 
heta arbeten.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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TIU-programmet v isades  för  1135 
högstadieelever under våren 2007.
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stadierna. Genom projektet har 
man eftersträvat samarbete med 
ungdomsföreningsrörelsen. I skolor-
na har utretts möjligheterna till att 
starta ungdomsklubbar i uf-lokalerna 
med hjälp av UNF-grupper. Syftet 
med TIU har varit att förhindra eller 
skjuta upp användningen av rusme-
del och alkohol hos ungdomar. 

Kontakter har skapats med samtliga 
svenskösterbottniska högstadie-
skolor. 1135 sjundeklassister har 
deltagit i projektet och 300 nya 
UNF-medlemmar har erhållits. Ett 
nytt projekt med inriktning på UNF-
grupper i UF-föreningarna har sk-
rivits och inlämnats för sökande av 
finansiering.

Svenska Österbottens Ungdomsförbund
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Fris mål är att främja den den fin-
landssvenska kulturen och beva-
ka finlandssvenskarnas intressen i 
Sverige och Finland. 2007 anord-
nades ett Januarimingel för att 
knyta nya kontakter och diskutera 
finlansssvenskhet samt en presen-
tation av boken “Varför for jag till

Finlandsvenskarnas riksförbund i Sverige

Sverige”. Fris genomförde ett minori-
tetssemnarium den 17 oktober på 
ingenjörshuset i Stockholm, målg-
ruppen var politiker.

Kontakta FRIS för mera information!
www.fris.nu
kansli@fris.nu

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

UFS stöder på olika sätt
I november 1981 grundades Ungdoms-
föreningsrörelsens stöd rf, UFS.  Då var 
syftet framför allt att stöda ungdomsför-
eningarnas verksamhet ekonomiskt.  
Jämsides med detta har UFS allt mera 
blivit ett organ för uf-veteraner och ett 
redskap för att dokumentera uf-arbetet 
under gångna år.
 Nu har föreningen ett hundratal 
medlemmar, och deras medlemsavgifter 
har möjliggjort en hel del insatser för uf-
arbetet. I första hand är det FSU som har 
fått bidrag för bl.a. kansliutrustning och 
egna publikationer, och det kommer ju 
sedan i sin tur hela uf-fältet till godo.
För den som är intresserad eller vill 
påminna andra om uf-rörelsens hän-
delserika förflutna finns tre publi-
kationer ännu i lager: Ungdoms-före-
ningarnas mångfald, en förteckning 
över alla finlandssvenska ungdoms-

föreningar grundade åren 1888-2003. En 
folkrörelse väller fram, uf-rörelsens up-
pkomst och utveckling åren 1888-1938. 
Bägge dessa är sammanställda av Anders 
G. Lindqvist. Eldsjälar, boken om 15 av 
uf-teaterns aktivaste medarbetare, kan 
liksom de två andra böckerna fås (gratis!) 
från FSU:s kansli. 
 Ungdomsföreningarna har be-
tytt oerhört mycket för finlandssvenska 
samhälls- och kultursträvanden under 
mer än 100 år.  Men det är någonting som 
de flesta inte alls känner till.  Därför är det 
viktigt att detta blir dokumenterat. Ökad 
kunskap kan säkert bidra till att stärka 
självkänslan bland dem som i dag ägnar 
sig åt uf-arbete.  Och därmed är det av 
stor betydelse också med tanke på fram-
tiden. Inom UFS fortsätter arbetet med 
att presentera uf-rörelsens utveckling 
och insatser.
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Finlands Svenska Ungdomsförbunds FSU r.f.
Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors 
Tfn (09) 7515 5100 
Fax (09) 648 230 
E-post: fsu@fsu.fi 

Webb: www.fsu.fi

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU)
Borgfrökengränd 1, 00950 Helsingfors 
Tfn: 09-325 4244 
Fax: 09-325 4255 
E-post: kansliet@nsu.fi 

Webb: www.nsu.fi

Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU)
Handelseplanaden 10 D, 65100 Vasa
Tfn: 06-320 5000 
Fax: 06-320 5025 
E-post: kansli@sou.fi 

Webb: www.sou.fi

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.
Fredrikaplan 1, 21600 Pargas 
Tfn: (02) 454 4520 
E-post: auf@auf.fi 

Webb: www.auf.fi

Ålands Ungdomsförbund r.f. (ÅUF)
Skarpansvägen 28, 22100 Mariehamn 
Tfn 018-15221, 018-15805, 018-12061 
Fax 018-15044 
E-post: susy@ungdom.ax, ulf@ungdom.ax, auf@ungdom.ax 

Webb: www.ungdom.ax

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS)
Bellmansgatan 15 nb, SE-11847 Stockholm 
Tfn: +46 8 702 0110,  
Fax: +46 8 702  9046 
E-post: kansli@fris.nu 
Webb: www.fris.nu

Kontaktuppgifter




