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FSU-kansliet  
FSU-kansliet kommer att vara 

jul- och nyårsstängt under tiden 

22.12 – 6.1. Kanslipersonalen 

önskar alla en riktigt GOD 

JUL och ett GOTT NYTT 

ÅR. 

 

FSU-styrelsen  
Förbundsstyrelsen kommer att 

sammanträda lördag 30 januari 

2010 i Tammerfors i samband 

med framtidskonferensen. När-

mare information senare. 

 

MGP Nordic 2009 
Den nordiska MGP-finalen 

avgjordes 28.11 i Stockholm. 

Ulrik från Sverige med "En 

vanlig dag" tog hem segern. 

Till superfinalen tog sig också 

Amanda från Dalsbruk, PelleB 

från Danmark och Jörgen från 

Norge. PelleB knep andra 

platsen och Amanda samt 

Jörgen kom på en delad tredje 

plats. The Black White Boys 

från Pojo kom inte vidare till 

superfinalen. Närmare informa-

tion om den nordiska finalen 

hittas till exempel på MGP-

hemsidan: svenska.yle.fi/mgp.  

 

Allianskryssning 
Allianskryssningen arrangeras 

17-18.3.2010. Anmälningar 

och hyttreserveringar senast 

29.1.2010! Närmare informa-

tion: www.alli.fi. 

 

 

FSU:s strategigrupp UF Framtid inbjuder till:  

UF-rörelsens Framtidskonferens  
Framtidskonferensen arrangeras lördagen den 30 januari 2010 i 

Tammerfors, med början kl. 12.00 på Hotell Rosendahl, Pyynikintie 13.  

Företrädare för alla förbund och föreningar inom uf-rörelsen är 

välkomna att delta i konferensen.  

Syftet med konferensen är att presentera och diskutera 

strategigruppens arbete samt tillsammans fundera på framtida riktlinjer 

och gemensamma strategier.  

Anmälningar senast 25.1.2010 till; fsu@fsu.fi, 09-7515 5100. 

Information om strategigruppens arbete och arbetet vid 

Framtidskonferensen fås av förbundsordförande Sebastian 

Gripenberg; sebastian.gripenberg@ssc.fi, 040-509 2692.   

 

 

FSU tillsammans med festivalföreningen arrangerar: 

Föreningsfestivalen 2010 
Föreningsfestivalen 2010 går av stapeln 10-11 september i Helsingfors. 

Under fredagen bjuds deltagarna på en mängd olika föreläsningar på 

Scandic Continental där även övernattningen sker. På kvällen arrangeras 

buffén i samband med Svenska studieförbundets 90 års mottagning på 

G18. Under lördagen ordnas den traditionella föreningsmässan på 

Narinken (torget) vid Kampen. 

Temat för festivalen är; frivillighet och finansiering. FSU som 

svarar för lokalarrangemangen, i samråd med festivalföreningen, är 

ansvariga arrangörer.  

Anmälningar tas emot under vårvintern. Ytterligare information 

följer snart. 

 

 

PÅMINNELSE 

 

Barnteaterfestivalen 2010 i Borgå 
Datumet och platsen för nästa års barnteaterfestival, som är den tionde i 

ordningen, är fastslagna. Då Nyland står i turen att vara värd för FSU:s 

årligen återkommande barnteaterfestival, fick Borgå äran som 

festivalplats. Borgå med sitt historiskt betydande kulturliv kommer att 

erbjuda festivalen många möjligheter till ett fantastiskt program.  

Datumet är fastslaget till 14–17.6.2010. Då har alla 

teaterintresserade i åldern 7-12 år en möjlighet att träffas och uppleva 

teater tillsammans. Både teatergrupper och enskilda barn är välkomna. 

Festivalen kommer att bjuda på verkstäder, föreställningar och mycket 

annat roligt.  

Mera ingående information om festivalen följer senare. Som 

arrangör fungerar FSU i samarbete med NSU och Borgåbygdens 

Ungdomsförbund.  

 

 



Scenkraft 2010 i Vasa 
Teater- och kulturutskottet har planerat, att nästa års 

teatersamling, Scenkraft, skall arrangeras 1-3 

oktober 2010 i Vasa. Scenkraft riktar sig till 

intresserade vuxna inom amatörteatern och 

evenemanget bjuder bland annat på verkstäder, 

förevisningar och framförallt att samlas i 

gemensamt intresse och kunna utbyta åsikter och 

erfarenheter om teater. Närmare information om 

evenemanget följer senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(ät)fsu.fi 

www.fsu.fi 


