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Glad Påsk! 
FSU önskar samtliga läsare en 

riktigt Glad Påsk. 

 

FSU-vårmöte 25.4 
FSU:s vårmöte kommer att 

arrangeras lördag 25.4 kl. 11.00 

på Åbo Svenska Teater, studio-

scenens café, Eriksgatan 13, 

Åbo. Efter vårmötet lunch och 

VAUDE-föreställning kl. 14. 

 

FSU-styrelsemöte 
Förbundsstyrelsen kommer att 

sammanträda lördag 25.4 kl. 10 

på Åbo Svenska Teater. Mötet 

arrangeras strax före vårmötet 

som hålls på samma ställe. 

Mera information senare. 

 

UF FRAMTID 
FSU:s framtids- eller strategi-

grupp kommer att sammanträda 

lördag 25.4 i Åbo. Det sker 

efter VAUDE-föreställningen 

som torde vara avslutad cirka 

kl. 16.30. Gruppmedlemmarna 

informeras närmare senare. 

 

Över 100 MGP-

bidrag 
Över 100 bidrag har inlämnats 

till låtskrivartävlingen Melodi 

Grand Prix 2009. En jury skall 

nu lyssna igenom alla bidrag 

och välja ut finalisterna. Kolla 

in MGP-aktualiteter under 

svenska.yle.fi/mgp. 

 

Vaudeföreställningar på kommande 
FSU:s ungdomsprojekt; VAUDE!, kommer att bli en fartfylld och 

humoristisk föreställning framförd med ungdomlig energi. Det bjuds på 

galna sketcher, varierande musik (100% live!), fartfylld koreografi, 

beatboxing och litet akrobatik. Urpremiären sker i Vasa den 17 april. 

Där spelas några föreställningar på Kulturskafferiet 17-19.4. Sedan bär 

det av till Åbo Svenska Teater var det blir föreställningar 25-27.4. Efter 

det förevisas VAUDE! i Helsingfors på Gloria 10-11.5. Närmare 

information om projektet hittas på webbsidan www.vaude.nu 

 

 

Projektsekreterare för teaterärenden 

Sofia Wegelius jobbar på FSU 
Sofia Wegelius jobbar sedan 16 mars på FSU. Hon är 

projektsekreterare för teaterärenden. Sofia jobbar 3 dagar per vecka med 

dessa ärenden och 2 dagar per vecka jobbar hon med projektet Ung Info 

på Luckan i Borgå.  

Sofias främsta uppgifter gällande teaterärenden på FSU är att 

tillsammans med teater- och kulturutskottet samt förstås 

förbundsstyrelsen planera och genomföra den kommande 

barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland. Dessutom kommer hon att 

syssla med sommarteaterbilagan och planeringen av teaterevenemanget 

SCENKRAFT som arrangeras på hösten i Pargas. 

 

 

Anmälningar senast 8.4 till: 

Tjänstemannakonferens 15.4 
FSU arrangerar en tjänstemannakonferens för uf-rörelsens personal 

onsdag 15.4 på Allianshuset i Böle, Helsingfors. Deltagaranmälan till 

FSU senast 8.4! Programmet enligt följande: 

11.00 Lunch i Allians matsal 

12.00 Tj-konferensen inleds i Aktiasalen (källaren) 

- Aktuellt från Allians - Christian Wentzel 

- Projektsekreterare för teaterärenden – Sofia Wegelius 

- MGP 2009 - projektledare Ankka Alanen 

12.30 Teater.fi – Simon Cederqvist, Kulturhuset 

13.45  Kaffepaus 

14.00 Fri diskussion 

-Svenska veckan och Svenska dagen, uf-rörelsens engagemang – Iwe 

Ekström 
15.00 Föreningens försäkring – Ingmar Karlsson 

16.00 Konferensen avrundas 
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Sommarteatermaterial 
FSU kommer igen att ge ut en teaterbilaga till 

sommaren. Bilagan med alla sommarteatrar 

utkommer i slutet på maj i samband med HBL och 

ÖP. Bilagan kommer att tryckas i färg.  

Annonsalternativen är följande: 

Alternativ 1: Bredd 124 mm, höjd 105 mm. 

Alternativ 2: Bredd 253 mm, höjd 105 mm. 

Deadline för inlämnande av materialet är 

30.4. Materialet kan skickas i pdf-, jpg- eller psd- 

format antingen per e-post fsu(at)fsu.fi eller per 

post på cd-skiva.  

 

 

Barnteaterfestivalen på Brändö, Åland: 

Atlantis arrangeras 8-11 juni 
Finlandssvenska barnteatergrupper och enskilda 

barn i åldern 7-12 år välkomnas att delta i den 

traditionella barnteaterfestivalen och som i år går 

under namnet ATLANTIS. Den arrangeras i år 

under tiden 8-11 juni på Brändö, Åland. Temat för 

årets festival är: Hav och miljö, saga och myt. 

Deltagaravgiften kommer att vara 50 euo per 

deltagare. Anmälningsblanketter för deltagare, 

vuxna ledare och pjäser hittas på FSU-hemsidan. 

Anmälningarna till FSU senast 8 maj! 

 

 

Nordisk ungdomsvecka i Norge 
Den nordiska ungdomsveckan för ungdomar i 

åldern 13-25 år arrangeras i sommar i Norge. 

Tidpunkten blir 1-8 augusti och temat är äventyr 

och kultur. Som arrangör fungerar Nordisk 

Samorganisation för Ungdomsarbete tillsammans 

med Frilynt från Norge och närmare information 

hittas under www.frilynt.no eller www.nsu.is. 

Intresserade finlandssvenska ungdomar, maximalt 

10 kan åka, skall anmäla sitt intresse till FSU senast 

20 april. Fyra intresserade har redan anmält sig. 

FSU informerar de anmälda om lägerkostnaderna.  

 

 

Föreningshusens webbsida 
Intresset för hemsidan med FÖRENINGSHUSEN, 

www.seurantalot.fi, har ökat. Sidan skall nu 

förnyas så att den bättre skall kunna betjäna sina 

användare. De nya sidorna offentliggörs 21.4.2009. 

Den finlandssvenska uf-rörelsen, även Åland 

medräknat, har möjlighet att kolla uppgifterna på de 

uf-hus som finns med på sidorna och korrigeringar 

samt uppdateringar kan göras. Samtliga 

landskapsförbund har fått ett användarnamn och 

läsenord som kan användas av föreningarna för att 

uppdatera uppgifter. Förfrågningar riktas till 

FSU/Tomas Järvinen, fsu(ät)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(ät)fsu.fi 

www.fsu.fi 

http://www.frilynt.no/
http://www.nsu.is/

