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Anmäl senast 28.10 till 

FSU:s höstmöte 
Förbundets höstmöte arrange-

ras, som tidigare meddelats, 

lördag 19.11 kl. 15.30 på hotell 

Pommern i Mariehamn. Land-

skapsförbunden skall meddela 

sina deltagare, delegater och 

observatörer, senast 28.10 till 

FSU-kansliet, helst per e-post 

fsu(at)fsu.fi. 

 

FSU-styrelsen 
Förbundsstyrelsen sammanträ-

der nästa gång lördag 19.11 på 

hotell Pommern i Mariehamn i 

samband med höstmötet. 

 

Petter MGP-vinnare   
Petter Sandås 12 år från Vörå 

med låten ”En framtid” utsågs 

till vinnare i MGP-finalen som 

arrangerades 8.10. Systerduon 

Syrra från Vasa med ”Gyllene 

Tider” kom tvåa och som trea 

placerade sig After Gain från 

Borgå med ”Musiken måste 

brinna”. Som antagligen nästan 

alla redan vet, så stördes final-

ens direkta TV-sändning av ett 

söndrigt ljudkort, vilket YLE 

beklagat. MGP fungerar som 

en samproduktion mellan FSU, 

Five Corners och YLE/FST5. 

Intryck från finalen kan läsas 

från svenska.yle.fi/mgp.  

 

MGP-skivan 
Årets MGP-skiva kan köpas för 

20 euro från FSU, Luckorna i 

Svenskfinland eller från 

välförsedda skivaffärer. 

 

MGP on tour 
YLE/FST5 arrangerar två extra MGP-konserter på grund av att finalens 

TV-sändning (8.10) hade tekniska störningar. De extra konserterna 

arrangeras lördag 3.12 kl. 15 i YLE/Studio 2, Böle, Helsingfors och 

söndag 4.12 kl. 15 i Ritz, Kyrkoesplanaden 22, Vasa. FSU tar emot 

anmälningar till dessa konserter där man kan närvara gratis, men 

biljetter måste reserveras på grund av åskådarbegränsningar. Skicka e-

post på fsu(at)fsu.fi eller ring 050 501 4146 för att boka plats. Se 

närmare information under svenska.yle.fi/mgp. 

 

 

IT-stöd 

FSU och SSC arrangerar kurser i samråd 
FSU erbjuder genom IT3-projektet stöd för den finlandssvenska 

föreningsvärlden. Projektets mål är att sporra, stöda och hjälpa 

föreningarna att utveckla sina färdigheter i meningsfull användning av 

informationsteknik som stöd och verktyg i verksamheten. 

Under höstens gång ordnar IT3 i samarbete med Svenska 

studiecentralen (SSC) 16 stycken kurser med olika IT-teman. Kurserna 

tar bl.a. upp följande; webbsidor, kontorspaket, grafik och 

användningen av programmet Yammer. 

De tidigare arrangerade kurserna har lockat många deltagare vilket 

visar på att det finns ett behov av stöd i form av undervisning inom 

datatekniken. I dagens digitaliserade samhälle krävs det att föreningarna 

hänger med för att kunna erbjuda sina medlemmar service på samma 

sätt som större organisationer. 

Kommande kurser: 

- Officekurs  

1.11.2011 kl. 17.00, SFV-salen, Nylandsgatan 17 D, Helsingfors 

- Kalkylbladskurs  

24.10.2011 kl. 18.00, Produforum Strandvägen 24, Pargas 

3.11.2011 kl. 18.00 , Villa Lande, Kimito 

17.11.2011 kl. 12.00, Kulturhuset, Korsholm 

17.11.2011 kl. 17.00, SFV-salen, Nylandsgatan 17 D, Helsingfors 

- Grafikkurs 

7.11.2011, kl. 16.00 Kulturhuset, Korsholm 

16.11.2011 kl. 18.00, Åbo, plats meddelas senare 

23.11.2011 kl. 18.00, Villa Lande, Kimito 

- Kurs i Yammer 

17.11.2011 kl 9.30, Kulturhuset, Korsholm 

Tidpunkter för fortsättningskurser i Digistoff 2 har inte slagits fast 

ännu. För mer information gällande kurser, tidpunkter och anmälningar 

besök http://it3.fi/start/kurser/ 

 

 

 

 

 

 

 



Bra uppslutning på de första 

svenskspråkiga dagarna för 

ungdomsarbete 
Svenskspråkiga aktörer inom sektorn för 

ungdomsarbete samlades till ett seminarium om 

svenskspråkigt ungdomsarbete 20-21.10.2011. 

Seminariet hölls i Grankulla och inalles 83 

deltagare var med. Det här evenemanget var det 

första i detta slag och en fortsättning är utlovad. På 

dagarna förelästes om aktuella ärenden inom 

ungdomsarbetet och så hade deltagarna möjlighet 

att skapa kontakter och nya nätverk samt att utbyta 

erfarenhet. Som arrangörer för dagarna fungerade 

Grankulla stad, FSU, Ung Info/Luckan, Kyrkans 

central för det svenska arbetet, Svenska 

studiecentralen, Finlands Ungdomssamarbete 

Allians i samarbete med Undervisnings- och kultur-

ministeriet, Aktiastiftelsen i Esbo och Grankulla 

samt Grankulla svenska församling. 

 

 

Teaterprofiler premierades 
FSU premierade teaterprofiler på evenemanget 

Teaterbåten 23-24 september. Priset, som enligt 

tradition delas ut årligen, uppmärksammar en man 

och en kvinna, som under det senaste året eller 

under en längre period utmärkt sig inom 

amatörteatern. FSU:s förbundsstyrelse gjorde det 

slutgiltiga beslutet på basen av de nomineringar 

som skickades in från medlemsföreningarna. 

Juryn valde att ge priset för Årets manliga 

Teaterprofil till Markus Wilson för att han är 

hängiven teater- och kulturlivet i Närpes och 

Österbotten. Från att ha stått bakom kulisserna som 

”roadare” halkade Markus eller mer känd som 

”Wilson”, in på revyscenen som på ett bananskal. 

Det visade sig vara en lyckad halkning som gav 

blodad tand. Efter det har rollerna avlöst varandra 

och förutom att locka till skratt i Närpesrevyn, 

spelar Wilson både tunga och lättsamma roller med 

bravur. Detta år har varit speciellt intensivt med 

först Närpesrevyn "Sekasoppa" och under sommar-

en sågs han i den ledande rollen som sheriff på 

Närpes Teater. Det största och mest spännande 

projektet i år är nog ändå att han fått medverka i 

Claes Olssons film "Slaget om Näsilinna 1918" i 

rollen som Oskar Åbb. Förutom detta är Wilson 

ordförande för Närpes Uf och en av de drivande 

krafterna i föreningen. 

Juryn valde att premiera Eivor ”Skini” 

Lindgård som årets kvinnliga teaterprofil. 

Lindgård har varit med och grundat föreningen 

Teaterboulage år 1997 och var föreningens första 

ordförande 1997-1998. Redan före det var Lindgård 

med som skådespelerska och textförfattare i Pargas 

Malms Uf:s revyer (Lill-Amerika 1984, 

SuperTauno 1988, Parastrojka 1990, Paranormal 

1995). Lindgård har en gedigen bakgrund inom 

teaterkonsten, både som aktör och skribent. Hon har 

varit med i många revyer och komedier men har 

under de senaste åren även vågat arbeta med 

historiska pjäser (FLYKTEN, 2007) och seriösa 

pjäser (HÖST-SONATEN 2008, SYSTRARNA 

SNÖVIT 2011). Lindgård ägnar stora delar av sin 

fritid åt teatern och är till vardags yrkesverksam 

inom handikappomsorgen. Under hösten 2011 är 

hon tjänstledig för att medverka som skådespelare 

och skribent i revyn Skarvholma gästhamn, ett 

samarbete mellan ÅST och Väståbolands stad. 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Produktionsstöd 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper 

att ansöka om produktionsstöd för höst- och 

vinterpjäser som uppförs under tiden 1.9.2011 – 

29.2.2012. Stödet kan sökas för behov av 

yrkeskunnig hjälp, till exempel för regissör, 

koreograf, musiker, dramaturg, etcetera.  

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan 

ansöka om produktionsstödet. Till ansökan bifogas 

noggrant uppgjord budget för uppsättningen. 

Ansökan bör inlämnas senast 1.11.2011 på för 

ändamålet tryckt blankett, hittas på hemsidan under 

blanketter! Närmare information från FSU-

kansliet, tfn (09) 7515 5100. 

 

Vinterteatermaterial 
Det börjar igen bli dags att planera materialet för 

vinterperiodens teaterbilaga. FSU ger ut tidningen 

På Svenska (ps) som utkommer till alla 

finlandssvenska hushåll i hela Svenskfinland som 

tar emot reklam vilket innebär omkring 140 000 

hushåll. I kommande nummer av tidningen, 

kommer FSU att lyfta fram de teatergrupper som 

spelar under vintern och våren. Ifall Ni är en av 

dessa grupper, skicka då senast 25.11 en bild och en 

kort text om föreställningen till teater[at]fsu.fi.  

I texten skall framgå följande: 

- Pjäsens namn 

- Gruppens namn 

- Spelplats 

- Speldatum och klockslag 

- En kort beskrivning om pjäsens innehåll (max. 

300 tecken) 

- De viktigaste namnen i arbetsgruppen och 

huvudrollsinnehavarna om föreställningen har roller 

- Biljettinformation och pris samt varifrån 

biljetterna kan köpas 

- Föreställningens eller gruppens hemsida om sådan 

finns 

Skicka allt textmaterial gärna i Word-Format!   

Bildmaterial: Minimi 300 dpi och som JPG- eller 

PDF-format.  

Materialet skickas till FSU senast 25.11 helst 

per e-post, teater@fsu.fi, eller på t.ex. CD per post.  

 

mailto:teater@fsu.fi


Månadsposten 
Utgivare: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 HELSINGFORS 

Tel. (09) 7515 5100 

Fax. (09) 648 230 

E-post: fsu(at)fsu.fi 

www.ungdomsföreningar.fi 

 

 

 

 

 

 

 


