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ÄRADE LÄSARE!

Finlands Svenska Ungdomsförbund 
(FSU), den finlandssvenska ungdoms- 
föreningsrörelsens takorganisation 
presenterar med denna årsbok hela 
UF-fältet i ord och bild. Rörelsen 
omfattade under 2008 sammanlagt 47 
730 medlemmar i hela Svenskfinland 
fördelade på 275 olika UF-föreningar.    

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 Riksförbund 
i Sverige (FRIS), som är associerad 
medlem i FSU.

FSU sjösatte 2008 större satsningar. 
Planeringen och förberedelserna 
för Vaude, en finlandssvensk 
ungdomsshow inleddes. Vaude är 
FSU:s största enskilda projekt genom 
tiderna. I skrivande stund har de 
första föreställningarna givits och 

responsen har varit mycket god. Ett 
bättre exempel på vad UF-rörelsen är 
och kan vara, kan knappast tänkas.  

År 2008 ordnade förbundet Scenkraft 
för första gången. Scenkraft 
samlar vuxna teaterentusiaster 
från de olika UF-teatrarna till 
seminarier, verkstäder och samvaro 
i amatörteaterns tecken. Scenkraft-
premiären skedde i Mariehamn 
och  p ro jek te t  genomfördes 
som ett samarbete med Ålands 
Ungdomsförbund – det är skäl att 
tacka för gott samarbete.   

Jag har glädjen att tacka alla 
bidragsgivare och vänner vars stöd 
varit av avgörande betydelse. 

Jag vill dock framförallt tacka alla 
aktiva UF-entusiaster i våra hundratals 
föreningar och teatergrupper för 
storartade insatser och engagemang 
– Ni är det bästa med UF-rörelsen! 

Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f.
Sebastian Gripenberg
Förbundsordförande
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Finlands Svenska Ungdomsförbund 
FSU r.f. är centralorganisationen för 
den finlandssvenska ungdomsfören-
ingsrörelsen och amatörteatern i 
Svenskfinland.  Rörelsen omspänner 
medlemmarna eller landskapsför-
bunden; Nylands Svenska Ungdoms-
förbund r.f. (NSU), Svenska Öster-
bottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f., 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. 
samt Ålands Ungdomsförbund r.f. 
(ÅUF) samt den associerade med-
lemmen; Finlandssvenskarnas Riks-
förbund i Sverige (FRIS). Till land-
skapsförbunden hör de 275 lokala 
ungdomsföreningarna med 248 
föreningshus, olika lokalförbund i 
Nyland och ungdomsringar i Öster-
botten, samt 53 amatörteatergrup-
per och cirka 47 730 personmed-
lemmar i hela Svenskfinland. 

INFORMATION

Informationsverksamhet har hög 
prioritet inom förbundet. Den egna 
rörelsen, samarbetspartners, grup-
per i samhället samt massmedia 
informerades på olika sätt. Förbun-
dets hemsidor www.fsu.fi och www.
teater.fi fungerar som viktiga infor-
mationskällor och hemsidorna finns 
i Kulturhuset. 
Förbundet påbörjade planeringen 
av en egen uf-tidning och pilotnum-
ret kom ut strax före julen. Tidnin-
gen riktar sig i första hand till det 
egna fältet, men fungerar även som 
informationskälla gentemot under-

stödsgivare, samarbetspartners, et-
cetera. Under nästa år skall tidnin-
gen komma ut fyra gånger.

TEATER

Den finlandssvenska amatörteat-
erverksamheten var som vanligt 
mycket livlig under året. 53 grup-
per spelade sammanlagt cirka 600 
föreställningar. Amatörskådespelar-
nas antal var cirka 1300 personer 
och publikantalet uppgick till över 
100 000 personer.

Teater- och kulturutskott
Förbundets teaterutskott agerar un-
der namnet FSU:s utskott för teater 
och kultur, ett mera för verksam-
heten beskrivande namn. En tjän-
steman från varje landskapsförbund 
samt förbundets teaterkonsult ing-
ick i utskottet som under året plan-
erade teaterverksamheten. 

Pjäser och uppföranderätter
I förbundets pjäsbibliotek finns över 
1 000 manuskript för utlåning. Mån-
ga pjäslån och uppföranderätter 
har förmedlats från förbundskansli-
et under året. 

Teaterbilagor
Amatörteaterföreningarnas vin-
terteaterpjäser marknadsfördes 
via en tidningsbilaga som ingick i 
Hufvudstadsbladet och Österbot-
tniska Posten. Sommarteatrarna 
marknadsfördes på samma sätt och 
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via samma tidningar. Vinter- och 
sommarpjäserna har också varit 
insatta på förbundets hemsida för 
teater; www.teater.fi. 

Konsultbidrag
Konsultbidrag till teatergrupper, 
2000 euro, har utdelats till 5 grup-
per. 

Teaterkalaset
FSU:s teaterfestival för barn, 
Teaterkalaset, arrangerades den 
18-20 april i Närpes. Sju barnteater-
grupper med sammanlagt cirka 110 
barn och 40 vuxna (gruppledare, 
föreläsare, arrangörer) deltog. 
Svenska Österbottens folkhögskola–
folkakademi (SÖFF) fungerade som 
festivalplats. I programmet ingick 
bland annat workshops, föreställ-
ningar, disco. Svenska Kulturfonden 
samt Stiftelsen Brita Maria Renlunds 

Minne understödde ekonomiskt.

Scenkraft
Teatersamlingen, Scenkraft, ar-
rangerades 10-12 oktober i Marie-
hamn med 30 deltagare. Eveneman-
get inleddes med middag på fredag 
och i samband med den premier-
ades årets FSU-teaterprofiler; Kaija 
Grannas från Korsholm och Kim Sny-
gg från Ekenäs. På lördagen hölls en 
seminariedel med föreläsning och 
paneldiskussion. På eftermiddagen 
gästspelade Fallåker Teater med 
”Lorden från gränden” på stadshu-
set i Mariehamn. Alla deltagare 
hade möjlighet att se pjäsen. På 
kvällen ordnades gemensam mid-
dag. Teatersamlingen avslutades på 
söndagen med en föreläsning.

FSU-teaterprofilerna Kim Snygg och 
Kaija Grannas
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Internationella kontakter
FSU är medlem i Finlands Interna-
tional Amateur Theatre Association 
och Nordiskt Amatörteaterråd (Fin-
lands AITA/IATA och NAR-center) 
och förbundet skötte nämnda sek-
retariat. Centret består av; Suomen 
Harrastajateatteriliitto, Työväen 
Näyttämöiden Liitto samt FSU. Sek-
retariatets uppgift är att informera 
de finländska amatörteatergrupper-
na om festivaler, kurser och om möj-
ligheter att uppträda utomlands. 
Förbundet representerades av 
Christian Holmström/Tomas Järvi-
nen som fungerat som sekreterare 
för det nationella centret. 

Nordiskt Amatörteaterråd (NAR)
FSU skötte sekretariatet för Nordis-
kt Amatörteaterråd (NAR). Förbund-
et har i och med NAR-sekretariatet 
nära kontakt med Nordiska Minis-
terrådet och Nordiska Kulturfonden 
i Köpenhamn.  Teaterkonsult Carola 
Selenius har fungerat som NAR:s 
sekreterare på styrelse- och arbets ut-
skottsmöten.

NUTU-sommarteaterskola
FSU fungerade, tillsammans med 
Finns folkhögskola, som lokalar-
rangör för Nordisk Ungdomsteater 
Utvalgs sommarteaterskola på Finns 
i Esbo. Evenemanget hölls under 
tiden 24.6 – 5.7 och samlade 30 ung-
domar i åldern 16-25 år från samtli-
ga nordiska länder.

PROJEKT-, NORDISK- OCH REPRE-
SENTATIONSVERKSAMHET

Melodi Grand Prix 2008
FSU, tillsammans med Rundradion/
FST5, arrangerade låtskrivartäv-
lingen Melodi Grand Prix. Det var 
andra gången Finland, eller rättare 
sagt Svenskfinland, var med i detta 
nordiska samprojekt ämnat för barn 
i åldern 8-15 år. Efter en egen na-
tionell final gick två finalister vidare 
till den nordiska finalen i Århus, 
Danmark.
Till den inhemska låtskrivartävlin-
gen skickades 86 bidrag. En jury 
valde ut 10 finalister utav de inkom-
na bidragen. Finalen arrangerades 
31.10 i Rundradions studio i Böle, 
Helsingfors, och direktsändes i 
FST5. De två främsta, Footboys från 
Pargas och Big Bang från Ekenäs, 
gick vidare till den nordiska finalen.
FSU, med projektledaren Anders 
”Ankka” Alanen, skötte bland an-
nat det grundläggande jobbet för 
att locka med deltagare. Affischer 
skickades till finlandssvenska skolor 
och ”Ankka” besökte också vissa 
skolor för att informera om MGP. 
Förbundet arrangerade också fem 
melodiworkshops, i Helsingfors, 
Åbo, Vasa, Ekenäs och på Åland där 
intresserade fick stöd och hjälp att 
komponera ihop egna låtar. För de 
utvalda finalisterna arrangerades 
sedan ett träningsveckoslut för att 
stöda deras uppträdande. 
Svenska Kulturfonden och Stiftelsen 
Emilie och Rudolf Gesellius fond 
stödde FSU i projektet.
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Foto: Yle

Vaude! 
Vaude är en allfinlandssvensk ung-
domsmusikal. Målsättningen är 
att samla unga amatörer från hela 
svenskfinland i åldern 15-23 för att 
delta i en showproduktion. Musika-
len har totalt ca 50 deltagare. Kon-
ceptet till föreställningen bygger 
på vaudeville teatereran var lösry-
ckta nummer avlöste varandra. Det 
kommer att innehålla allt från sång 
och dans till sketcher och specialta-
langer som hoppeligen hittas bland 
ungdomarna. Showen knyts ihop 
med en fiktiv teater och dess per-
sonal. 
Ungdomarna ges en chans att stå 
på scen i form av skådespelare, 
dansare, sångare och musiker. Ung-
domarna får också bidra med egna 
låtar. För de ungdomar vars låtar 
väljs med ordnas ett låtskrivarlabb. 
Kapellmästaren Alf Mylläri (an-
ställd via SÖU) arrangerar låtarna 
tillsammans med ungdomarna un-
der labbet. Det ordnas också ett 
författarlabb. Där får intresserade 
ungdomar tillsammans med Anders 
Helenius och ”Samppe” Karlsson 
skriva sketcher till föreställningen.
Det arrangeras även ett scenogra-
filabb, dräktdesignlabb, maske-
ringslabb och ett teatertekniklabb. 
På så sätt får ungdomarna vara med 
på alla plan och skapa produktionen. 
Auditioner arrangerades i Åbo, 
Vasa, Helsingfors och Mariehamn. 
Det första gemensamma lägret 
hålls i Åbo. Det börjar efter nyår 
och räcker tio dagar. Det efterföljs 
av regionala repetitioner vilket in-
nebär, att regissör Riddo Ridberg 

(anställd via ÅUF), Alf Mylläri och 
koreografen under veckoslut övar 
i ungdomarnas hemregioner i Hel-
singfors, Åbo och Vasa. Det andra 
gemensamma lägret ordnas i Vasa. 
Det kulminerar i premiär en vecka 
senare, fredagen den 17 april. Efter 
fyra föreställningar i Vasa är lägret 
slut. Nästa spelort är Åbo var också 
fyra föreställningar visas. Sedan bär 
det av till Helsingfors där även fyra 
föreställningar visas. Eventuellt 
avrundas projektet med ett läger 
och föreställningar i Mariehamn.
Projektledare för Vaude! är Jona-
tan Fogelholm. Huvudfinansiär är 
Svenska kulturfonden.

Frågesportsfinal
FSU arrangerade igen, efter en läng-
re paus, en frågesportsfinal för 
ungdomsföreningslag från de olika 
landskapen. Efter lokala uttagning-
ar, hade finallagen kvalificerat sig 
till FSU-finalen som arrangerades 
lördag 15.11 i Åbo. Vänö Vänner 
från Åboland gick segrande ur fi-
nalen och tog första inteckningen 
i vandringspriset donerat av Ung-
domsföreningsrörelsens Stöd. Sven-
ska Folkskolans Vänner via Schildts 
bokförlag hade donerat böcker till 
pris åt alla medverkande lag.

Frågesportsresultat: 
1. Vänö Vänner
2. Järsö uf
3. Västerhankmo uf
4. Hembygdens Vänner i Alberga
5. Hembygdens Väl i Kumlinge
6. Molpe uf
7. Östra Saltvik uf.
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De tre bästa frågesportslagen på bild. 

Föreningsfestival
Den fjärde finlandssvenska fören-
ingsfestivalen arrangerades 5-6.9 i 
Åbo. FSU deltog också denna gång.  

Samarbetsprojekt
Förbundet medverkade som 
medlems- eller samarbetsorganisa-
tion i olika samarbetsprojekt som 
fortsatte under året. 

Nordiska evenemang
FSU deltog aktivt som medlem i 
olika evenemang som Nordisk Sam-
organisation för Ungdomsarbete 
arrangerade. I den nordiska ung-
domsveckan som gick av stapeln i 
Oksböl, Danmark, deltog 10 FSU-
deltagare. Linda Glasberg från ÅUF 
fungerade som grupp- och rese-
ledare för samtliga finlandssvenska 

deltagare.

RESURSER

Förbundsledning, styrelse och re-
visorer
FSU:s medlemmar är: Nylands 
Svenska Ungdomsförbund, Sven-
ska Österbottens Ungdomsförbund, 
Åbolands Ungdomsförbund och 
Ålands Ungdomsförbund. Finlandss-
venskarnas Riksförbund i Sverige är 
associerad medlem.
Förbundsstyrelsen bestod av: 
Ordförande 
Sebastian Gripenberg 
vice ordförande 
Annika Joupers-Ekblom (SÖU)
(Johan Häggblom som suppleant) 
Niclas Sandnabba (SÖU)
(Sofia Nybacka suppl.) 
Hanna Johansson (NSU)
(Heidi Jousmaa suppl.) 
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Hardy Skog (NSU)
(Jörgen Backman suppl.) 
Erica Järnström (ÅUF)
(Linda Lindholm suppl.) 
Christian Johansson (ÅLUF)
(Patrik Häggblom suppl.) 
Som förbundets revisorer fung-
erade; 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:
Carola Selenius
heltidsanställd teaterkonsult,
(gick i pension 31.12)
Kim Österman
heltidsanställd informatör
Tomas Järvinen
projektkoordinator (14.2 - 30.6) 
verksamhetsledare (1.7 - )
Christian Holmström
projektkoordinator 80%, 
(gick i pension 1.7)
Elisabeth Lindblad
kanslisekreterare (75%)
Peppe Forsblom
teaterkonsult (1.10 - )
Anders Alanen
projektledare för MGP (1.1 - 15.12)
Jonatan Fogelholm
projektledare för Vaude (1.9 - )
Nic Wichmann
webbansvarig (anställd på timbasis)

Förbundets bokföring har skötts av 
Svenska Österbottens Ungdomsför-
bund. 

VÅR- OCH HÖSTMÖTEN
Vårmötet arrangerades den 26 april 
i Helsingfors. Höstmötet hölls den 
16 november i Åbo. De befullmäk-
tigade delegaternas antal uppgick 
vid vårmötet till 6 stycken och vid 
höstmötet till 13 stycken.

EKONOMI
Förbundets likviditet var stabil och 
samtliga förpliktelser kunde uppfyl-
las. Räkenskapsperioden visar ett 
överskott på 469,58 euro.

RENOVERINGSBIDRAG FÖR FÖREN-
INGSHUSEN
Till en av förbundets viktigare up-
pgifter hör att bevaka och driva sina 
medlemmars intressen gällande 
statligt renoveringsbidrag för ung-
domsföreningshus. I vårt land finns 
sammanlagt 2603 olika föreningshus 
som är berättigade att ansöka detta 
bidrag. Antalet ansökningar för reno-
veringsbidrag uppgick under året 
till 253 stycken (samma antal året 
innan). Undervisningsministeriet 
beviljade 1 470 000 euro och av det-
ta belopp erhöll FSU 150 000 euro 
(154 000 året innan), vilket i sin tur 
betydde att 22 (18 föregående år) 
finlandssvenska ungdomsföreningar 
fick olika stora renoveringsbidrag. 
Totalt 39 uf-föreningar ansökte om 
renoveringsbidrag.
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Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. 
har 31 medlemsföreningar som har 
ca 11 000 personmedlemmar. ÅUF:s 
medlemsföreningar representerar 
såväl ungdoms-, amatörteater- som 
intresseföreningar. 
ÅUF:s ekonomi var under år 2008 
stabil tack vare omfattande stöd 
från olika fonder och stiftelser. Un-
der året har styrelsen sammankom-
mit till 10 protokollförda möten och 
behandlat 132 paragrafer. ÅUF:s 
verksamhet leds av en styrelse 
som består av ordförande, sex le-
damöter och tre suppleanter. Dessa 
representerar olika medlemsföre-
ningar runt om i Åboland.  

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: 
Ordförande Linda Lindholm
vice ordförande Kaj Lundström 
(Kamratförbundet i Skären)
Petra Höglund 
(Mälö Bygdeförening)
Tony Nurmi 
(PargasMalms Uf)
Kristin Mattsson 
(Nötö Hembygdsförening)
Johanna Pettersson 
(Dragsfjärds Uf)
Lena Palen 
(Korpo Uf)

Suppleanter: 
Tove Eriksson 
(Nagu Uf)
Emilia Järvinen 
(Ungdomsgillet i Åbo)
Diana Kinos 

(Dragsfjärds Uf)

Verksamheten har genomförts med 
en verksamhetsledare och en verk-
samhetsassistent. Därutöver har 
projektpersonal anställts för barn-
teaterprojektet SAMMAN (2 person-
er) 1.1.2008-31.12.2008 samt för 
ungdomsprojektet VAUDE (1 person) 
1.9.2008-31.12.2008. 

PERSONAL:
Verksamhetsledare: 
Kaisa Söderholm (1.1-31.12)
Jani Lastuniemi (1.12-31.12)

Verksamhetsassistent: 
Heidi Lindqvist (1.1-29.2) 
Linda Glasberg (1.3-30.9)
Jani Lastuniemi (1.10-30.11)
Monica Fjällström (1.12-31.12)

IT-ansvarig: 
Erica Järnström, Johan Mikkonen

Projektpersonal: 
Jani Lastuniemi och Linda Abra-
hamsson för projektet SAMMAN
Tom Ridberg för projektet VAUDE!

Eftersom sidoantalet i denna pub-
likation är begränsad till några sidor 
har vi valt att presentera urplock 
från verksamheten. I Åbolands Ung-
domsförbunds verksamhetsberät-
telse finns närmare beskrivet för-
bundets öviga verksamhet under 
år 2008 och den kan fås från vårt 
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kansli.

BARNENS KALASTURNÈ
För tredje året samarbetade för-
bundet med Barnens Kalasturné och 
Anders Grönroos. Barnens Kalas-
turné är ett turnerande evenemang 
som riktar sig till hela familjen.
Programmet 2008 bestod av 
konserter med “Apan Anders”, 
skådespelaren Anna Moberg som 
gestaltade Pippi Långstrump, och 
Kaj Harju som sjöng Astrid Lindgren 
sånger. ÅUF planerade och förverk-
ligade kringprogrammet som bestod 
av ledda lekar och tävlingar samt 
pyssel efter scenprogrammet. Ung-
domsföreningarna fungerade som 
värdar för evenemanget och ansva-
rade för serveringen. Barnens Ka-
lasturnéns 2008 inledande konsert 
hölls 12.6 i Pargas (Skräbböle Uf). 
Nästa konserter hölls 9.7 i Västan-
fjärd (Västanfjärd Uf), 10.7 i Korpo 
(Korpo Uf) samt 11.7 i Iniö (Iniö Uf). 

Barnens kalasturné

DOCKTEATERTURNÈN
Under hösten 2008 förverkligades 
en dockteaterturné i samarbete 
med förbundets medlemsförening-
ar och dockteaterkonstnären Tiina 
Puranen. Turnén bestod av två olika 
föreställningar, ”Circus Miniature”, 
en marionettcirkus som lämpade sig 
för lite äldre barn och ”Den fula ank-
ungen”, en skugg- och handdock-
teaterföreställning som lämpade sig 
även för barn under skolåldern.  
Totalt besöktes fyra medlems-
föreningar i Åboland, två på Kimi-
toön och två i Väståboland. Turnén 
inleddes 3.11 i Furulund, Dragsfjärd 
med ”Den fula ankungen”. Samma 
föreställning spelades 4.11 i Ljung-
borg, Kimito. Turnén fortsatte sedan 
till Skräbböle, Pargas. I Barakken 
visades 5.11 föreställningen ”Cirkus 
Miniature”. Turnén avslutades 7.11 
i Gjallarhorn, Korpo med föreställ-
ningen ”Den fula ankungen”. Sam-
manlagt deltog 117 barn och 29 
vuxna i turnén. 



12 Finlands Svenska Ungdomsförbunds årsbok 2008

Åbolands Ungdomsförbund

Dockteaterturné

TEATERPROJEKTET SAMMAN
Åbolands Ungdomsförbunds barn-
teaterprojekt SAMMAN har som mål-
sättning att erbjuda och utveckla 
teaterverksamheten för barn och 
ungdomar i Åboland. Hösten 2007 
startade projektet fyra nya barn-
teatergrupper för 10-12 åringar, 
en teatergrupp för högstadieelever 
samt en teatergrupp för personer 
med utvecklingsstörning. Alla tea-
tergrupper förverkligades i ett 
starkt samarbete med ungdoms-
föreningarna på området. Dessutom 
har projektet ordnat teaterunder-
visning i form av veckoslutskurser 
och läger på sådana orter där ingen 
kontinuerlig verksamhet sker (Iniö, 
Houtskär). 
Våren 2008 gjorde alla teatergrup-
per egna föreställningar som visades 
i föreningslokalerna på den egna 
orten. Nagu Uf:s teatergrupp upp-
trädde med föreställningen ”Alad-
din”. Åbo Amatörteaterföreningens 
teatergrupp spelade föreställning-

en ”Eros & Psyke” och Skräbböle 
Uf:s teatergrupp visade pjäsen 
”Stella, Luna och Pluto”. Den sam-
manslagna teatergruppen mellan 
Västanfjärds Uf och Dragsfjärds 
Uf spelade föreställningen ”Strids-
äpplet”. Teatergruppen för hög-
stadieelever spelade föreställningen 
”Vår egen ö”. Denna teatergrupp 
förverkligades i ett samarbete med 
Pargas-Nagu Mbi och Föreningen 
Teaterboulage. 
Projektet ordnade en åboländsk 
barnteaterfestival 16-18.5 i Pargas. 
Alla grupper var på plats och spe-
lade sina föreställningar för varan-
dra. Dessutom uppträdde Åbo Unga 
Teater i festivalen med föreställ-
ningen ”Drömmen”. I festivalen 
hade barnen även möjlighet att 
se en eldshow, en clownföreställ-
ning samt flera dansföreställningar 
som genomfördes av dansare från 
Musikinstitutet Arkipelag     
Hösten 2008 fortsatte projektet 
med sex barnteatergrupper som 
kontinuerligt deltog i teaterunder-
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visningen (Åbo, Kimito, Västanfjärd, 
Dragsfjärd, Pargas). Sammanlagt 
deltog ca 80 barn i teaterverksam-
heten. Grupperna förverkligades 
fortfarande i ett starkt samarbete 
med ungdomsföreningarna och 
medborgarinstituten på området. 
Projektet började redan på hösten ar-
beta fram en allåboländsk slutprodu-
ktion. Produktionen kommer att bli en 
dramatisering baserad på författaren 
Susanne MacFies bok ”Legenden om 
De Fyra Elementen”. Under hösten 
2008 har SAMMAN:s projektpersonal 
Jani Lastuniemi och Linda Abraham-
sson gjort dramatiseringen. Föreställ-
ningen kommer att visas på olika orter 
i Åboland våren 2009. 
Åbolands Ungdomsförbund fungerar som 
huvudman för projektet. Svenska Kultur-
fonden är projektets huvudfinansiär. 

Bild av SAMMAN-föreställningen

Frågesport 2008
Under 2008 återupplivades fråge-
sporttävlingen som traditionellt 
ordnats av förbundet. ÅUF ordnade 
en åboländsk uttagning i samband 

med höstmötet 25.10 i Dalaskog, 
Pargas. Tre lag deltog i uttagning-
en. Vinnarlaget, Vänö Vänner r.f., 
deltog och vann FSU:s riksfinal, 
Finlandssvensk frågesport, som ord-
nades 15.11 i Åbo.     

Medlemsföreningarnas teateruppsättningar år 2008:
Bruksteatern: 
”Djungelboken” 
5 föreställningar. Medverkande 50. 
Publik 428. Regi: Ulla Väärä.

Korpo Uf: 
”Den sista självständiga revyn” 
6 föreställningar. Medverkande 22. 
Publik 645.

 
Regi: Johan Simberg.

Nagu Uf: 
”Blyton Rock” 
5 föreställningar. Medverkande 16. 
Publik 320. Regi: Janette Lagerroos

. 
Teaterboulaget:
”Fångad på nätet”. 
4 föreställningar. Medverkande 19. 
Publik 361. Regi: Riddo Ridberg.

Teaterboulage; 
”Folk och rövare i Kamomilla stad” 
12 föreställningar. Medverkande 42. 
Publik 2349. Regi: Riddo Ridberg. 

Teaterboulage; 
”Höstsonaten”. 
11 föreställningar. Medverkande 11 pers. 
Publik 384. Regi: Jani Lastuniemi.

Åbo Unga Teater: 
”Drömmen” 
5 föreställningar. Medverkande 12.

 Publik 180. Regi: L. Abrahamsson och T. Bäckblom.

Åuf/Samman/Nagu Uf: 
”Aladdin”. 
3 föreställningar. Medverkande 6.
Publik 125.

Åuf/Samman/Åbo Amatörteaterförening: 
”Eros & Psyke”  
5 föreställningar. Medverkande 14. 
Publik 610. 

Åuf/Samman/Skräbböle Uf: 
”Stella, Luna och Pluto” 
3 föreställningar. Medverkande 12. 
Publik 150. 

Åuf/Samman/Dragsfjärd Uf/Västanfjärd Uf: ”Stridsäpplet” 
3 föreställningar. Medverkande 15. Publik 130. 

Åuf/Samman/Pargas-Nagu Mbi/Teaterboulage: ”Vår egen ö” 
3 föreställningar. Medverkande 8. Publik 297.
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Under verksamhetsåret utökades 
medlemskåren då Borgåföreningen 
Pro Culturae r.f. den 25 februari 
antogs som medlem i förbundet. 
Nylands svenska ungdomsförbund 
(NSU).r.f. som är en gemensam or-
ganisation för sju lokalförbund har 
således 107 medlemsföreningar av 
vilka 6 är fristående och inte hör till 
något av de sju lokalförbunden. 
Lokalförbunden är: Östra Nylands 
ungdomsförbund (ÖNUF: 18), 
Borgåbygdens ungdomsförbund 
(BUF: 17), Sibbo ungdomsförbund 
(SUF: 11), Helsinge-Tusby ungdoms-
förbund (HTU: 11), Esbobygdens ung- 
domsförbund (EBUF: 9 ), Kyrkslätt-
nejdens ungdomsförbund (KNUF: 8) 
och Västnyländska Ungdomsringen 
(VNUR: 27) 
De fristående medlemsföreningar 
är: Arbetets Vänner Teaterkretsen, 
Föreningen Brage, Haga ungdoms-
förening, Svenska ungdomsklubben, 
Kårböle Gille samt nu då också Pro 
Culturae rf. Utöver dessa är även 
Finlandssvenska 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 
Landskapsförbund r.f. och Ung-

domsföreningsrörelsens stöd r.f. 
 
Det ökade kravet på en fungerande 
webbportal resulterade i att för-
bundet deltidsanställde en stöd-
person för upprätthållandet av ett 
fungerande IT-stöd till medlems-
fältet. Thomas Nybergh jobbade 
som NSU:s webbmaster från janu-
ari till september en dag i veckan 
med att förbättra strukturen på 
NSU egen hemsida och med att upp-
rätthålla telefondejour varje ons-
dag då medlemsföreningarna kunde 
rådfråga honom gällande sina egna 
hemsidor och webbtjänster. 

Under verksamhetsåret har förbund-
et strävat till att utveckla stödverk-
samheten till medlemsföreningarna 
genom ett mera intensifierat sam-
arbete med lokalförbunden. 
NSU:s medverkan i FSU:s utskott 
för teater och kultur har också fått 
en klarare struktur och arbetet har 
blivit effektivare och mera målin-
riktat.

Den 5 april höll NSU i samarbete 
med Finlands Hembygdsförbund 
och Nylands svenska hembygds- och 
museiförbund en inspirationsdag på 
Finns Folkhögskola i Köklax, Esbo. I 
seminariet deltog ett tjugotal per-
soner. Under dagen föreläste Ant 
Simons från Kulturhuset Ab, Marina 
Lindell från Metodcentret och Har-
riet Rydberg från Aktia Privatbank-
en. NSU representerades av verk-
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Foto: Björn Almark

samhetsledare Björn Almark och 
vice ordförande Hardy Skog. Hem-
bygdsförbundet representerades av 
dess ordförande Peter Sjöstrand.

NSU samlade lokalförbundens ord-
förande och teateraktiva till en 
gemensam träff på Handelsgillet i 
Helsingfors den 9 april. FSU:s nye 
verksamhetsledare Tomas Järvinen 
deltog också i träffen.

NSU:s Bulletin är förbundets huvud-
sakliga informationsorgan men e-
postutskick vinner allt större terräng 
som informationsspridare liksom 
även förbundets hemsida som idag 
är en betydande informationskanal. 
Under verksamhetsåret utkom sju 
nummer av NSU-Bulletinen. In-
formationen har kompletterats i 
nyländsk massmedia samt skickats 
till kontaktpersoner i föreningarna 
och till speciella målgrupper. Hem-
sidan får allt större betydelse som 
informationsorgan och samarbe-
tet med Kulturhuset Ab konkreti-
serades då avsiktsavtalet gällande 
användandet av Internettjänster 
mellan Kulturhuset Ab och NSU un-
dertecknades under verksamhets-
året Via NSU kan noteras totalt 62 
antal medlemsföreningssajter vid 
utgången av verksamhetsåret vilket 
betyder 42 nya år 2008.

NSU:s kulturella flaggskepp, 
Nyländsk Afton gjorde ett lyckat 
strandhugg i Esbo den 4 oktober i 
Tapiolasalen i Esbo kulturcentrum.
Tema för Nyländsk Afton 2008 var 
teater och så gott som samtliga 

finlandssvenska teatrar i de nyländ-
ska ungdomsföreningarnas regi stod 
också på scenen under den pro-
gramspäckade  kvällen. Evenemang-
et samlade en talrik publik till kul-
turcentret i Hagalund. Under tre 
timmar fick den njuta av teater och 
musik från Ekenäs i väst till Lovisa 
i öst. 
NSU:s verksamhetsledare Björn Al-
mark, projektledare för Nyländsk 
Afton och också ordförande för Es-
bobygdens ungdomsförbund var my-
cket nöjd över att Esbo stod värd 
2008. Evenemanget hörde till ett av 
de många evenemang som ordnades 
i 550-års firande Esbo, jubileums-
året 2008. Våra ungdomsföreningar 
i Nyland erbjöds igen möjligheten 
att föra fram egna förmågor som 
fick visa vad de kan inför en stor 
publik. Att det finns både förmågor 
och begåvning i föreningarna visar 
den långa raden av underhållare.
Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo 
som upprätthålls av Esbobygdens 
ungdomsförbund bistod med kväl-
lens legendariska blåsorkester KingsRoad 
med ca 40 blåsare. Orkestern har 
tre dirigenter:  Jan Takolander, 
Jussi Junttila och Albinus Borg. 
Orkestern uppträdde i aulan utanför 
konsertsalen med inledningsmusik 
medan publiken samlades. Mäktiga 
Nylänningarnas marsch ledsagade 
publiken in i Tapiolasalen och så 
började programmet. 
NSU:s ordförande Anne Lehto in-
vigde seglatsen med några välvalda 
ord åtföljda av en välkomsthäls-
ning som framfördes av ”Plåtman-
nen från Esbo”, Björn Lillis Almark. 
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Rodret övertogs här av program-
ledarparet Danielle Engström och 
Mathias Gustafsson som skickligt 
band ihop de många olika program-
snuttarna med finurliga inlägg var-
vade med intervjuer.
Esbobygdens egen Finns sommar-
teater fick äran att inleda med 
sånger ur sommarens pjäs:
Halmhatten, Filttofflan och Bröder-
na Rubens.  Kyrkslättnejdens ung-
domsförbund stod i augusti för ar-
rangemangen kring ”Konstig Natt” 
i Kyrkslätt där ungdomsband upp-
trädde under kvällen. 
Flickbandet CMNS bestående av tje-
jerna Nicole ”Cola” Flander, Mi-
randa Kranck, Nadia Korkman och 
Sinead Obrey uppförde sin egen låt 
”Vinden susar” 
Vanda Teaterförening visade en 
snutt ur sommarens pjäs ”Pinoc-
chio” varvat med några välvalda 
sånger. Järsö ungdomsförenings 
teatergrupp vars varumärke är 
egna produktioner sjöng två sånger 
ur ungdomspjäsen ”Amanda och 
Arthur” och så var det dags för kväl-
lens överraskning nr. 1 i egenskap 
av Ulf ”Peppe” Forsblom som in-
tervjuades av “Matte” och vi fick 
höra vad FSU:s nye teaterkonsult 
har för planer med att utveckla 
teaterverksamheten inom ung-
domsföreningsrörelsen.

Efter Peppes intervju intogs scenen 
av Fallegänget d.v.s. Fallåker 
Teater som till vardags huserar i 
föreningshuset Fallåker i Bemböle 
i Esbo. Ungdomsföreningen som i 
år firar 100 år hade valt ”Lorden 

från gränden” som jubileumspjäs 
ur vilken vi fick ta del av några de-
likata och proffsiga smakprov. Efter 
programmet intervjuades förening-
ens ordförande; i själva verket, 
lorden från gränden: Kristoffer 
”Putte” Isaksson. Första akten fick 
en mäktig avslutning då Musikinsti-
tutet Kungsvägen i Vanda som firat 
20-årsjubileum med jubileumsver-
ket ”Tid och Energi” uppförde valda 
delar ur detta mammutverk av Lauri 
Salokoski. Flera körer och orkestrar 
deltog och i taktpinnen höll diri-
genten Olli Vartiainen.
För mången gäst är den halvtimmes 
långa pausen en av höjdpunkterna 
på Nyländsk Afton. Det är då man 
får mingla med vänner från hela 
Nyland och höra nyheter från olika 
håll i landskapet.
Andra delen av programmet inled-
des med godbitar från den aktuella 
revyn ”Vilse i digitalen” uppförd av 
Evitskog ungdomsförenings glada 
revygäng. Danielle och Matte bad 
sen överraskning nr 3 upp på scenen 
och det var ingen mindre än deras 
egen teaterförenings ordförande 
Lars ”Lasse” Bergström som berät-
tade om AV-teaterns satsning på 
nyskrivna pjäser av inhemska fin-
landssvenska författare. Staffan 
Bruuns bok ”Fällan i Brunnsparken” 
gick för fulla hus i Helsingfors under 
vinterhalvåret tidigare under året. 
Nu stormade Mellersta Kyrkslätts 
ungdoms- och bygdeförenings revy-
gäng in på scenen med en sketch ur 
revyn ”Hett om örat” som tidigare 
uppförts på den egna teaterscenen 
i föreningshuset Ljungheda 
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Glada programförsäljare på 
Nyländsk Afton i esbo Kulturcen-
trum / fr.v. Iwe Ekström, Kitty 
Åberg, Gustaf Åberg och Lotta 
Lindström (Foto: Karen Garnvik)

i Kyrkslätt.
Jonna Haikonen, som tidigare 
med framgång deltagit i FSU:s ta-
langtävling ”Stjärnskottet” och i 
fjol i ”Melodi Grand Prix”, uppförde 
sin finalsång från ifjol ”Skiner över 
mig” och ackompanjerad av Tomi 
Aremaa på flygeln sjöng hon också 
sin egen sång från debutskivan som 
kommer ut i år, nämligen ”Spelar 
med ditt liv”.  Lurens sommar-
teater som firar 50-årsjubileum i år 
hade gjort en finurlig miniatyrpjäs 
av sommarens teateruppsättning 
om ”Amadeus” och efteråt fick 

lokalförbundsorförande Kim Sven-
skberg berätta om den femtioåriga 
amatörteaterns satsningar på fram-
tiden. Amadeus fick nu en fin upp-
följning när sångpedagog Rabbe 
Österholm som leder musikinsti-
tutets operaklass med sina sångelev-
er och lärare framförde kvintetten 
ur akt 1 ur  Wolfgang Amadeus Mo-
zarts ”Trollflöjten”. Rabbe hade rol-
len som Papageno och Mikael Grön-
roos som Tamino. De tre damerna 
gestaltades av Henrica Ginström, 
Aurora Blomqvist och Teresa Wik-
ström. 
KingsRoad som inlett kvällen i aulan 
fick nu också ta plats på scenen och 
uppförde både melodier ur ”Storm-
skärs Maja” och den mäktiga G.Ph. 
Sousas marsch. Med dessa toner 
seglar skeppet vidare och nästa 
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strandhugg görs i Ekenäs den 17 
oktober 2009.
KingsRoads sista uppdrag för kvällen 
blev att ackompanjera alla medver-
kande artister och publiken i ”Mo-
dersmålets sång” som ljöd så mäktigt 
i Tapiolasalen att taket nästan lyfte.

Drygt tre programspäckade tim-
mar lämnade ingen oberörd. NSU:s 
verksamhetsledare Björn ”Lillis” 
Almark tackade lokalförbunden: 
Esbobygdens, Helsinge-Tusby och 
Kyrkslättnejdens för de alltigenom 
fungerande arrangemangen och 
välkomnade publiken till Ekenäs 
bollhall den 17 oktober 2009 då 
det förflutit 30 år sedan den första 
Nyländska Aftonen.

NSU:s traditionella frågesport fick 
nya dimensioner då FSU meddelat 
att riksfinal i frågesport igen skall 
tas upp på dagordningen. Då SÖU 
(Svenska Österbottens Ungdoms-
förbund) för två år sedan återuppli-
vade ringfrågan höll de envist fast 
vid sina regler vilket resulterade i 
att NSU snällt gick med på att ändra 
reglerna i ungdomsklassen så att 
alla fyra landskapsförbund skulle 
ha samma regler. Då NSU:s egen 
frågesportexpert Hanna Johansson 
dessutom lovade konstruera frågor-
na till riksfinalen i Åbo i samband 
med FSU:s höstmöte i november var 
saken klar. Tyvärr blev manfallet 
stort inom NSU-föreningarna då 
högsta tillåtna ålder i ungdomsklas-
sen höjdes från 21 till 29. I lokal-
förbundens regi ordnades således 

uttagningstävlingarna på sex olika 
orter i Nyland och totalt deltog 27 
lag i allmänna klassen och endast 
tolv lag i ungdomsklassen. 

Resultaten i de spännande uttagnin-
garna blev följande:  
1. Föreningen Nytta och Nöje i Noux 
(57 p.), 2. Vanda UF (51 p.) och på 
delad tredje plats, alla med 50 p.: 
Mattbynejdens UF, Hembygdens 
Vänner i Alberga och Sottungsby UF. 
I juniorklassen var Järsö UF, lag 2 
bäst med 42 p., Vanda UF 40 p. och 
Järsö UF, lag 1 tredje med  34 p. 

Om titeln ”Vi vet mest i Nyland” 
tävlade åtta juniorlag och tio seni-
orlag söndagen den 2 november 
på Björkhem i Vanda. De femton 
finurliga finalfrågorna hade sam-
manställts av Hanna Johansson från 
föreningen Nytta och Nöje i Kug-
gom. Den entusiastiska publiken bil-
dade inom sig två lag som med iver 
deltog i frågesporten utanför själva 
tävlingen.
Frågesporten inleddes med häl-
sningstal av värdföreningens ord-
förande Raine Olander. Han ön-
skade de tävlande lagen välkomna 
till Björkhem som är hemvist för 
Vanda uf  som år 2009 fyller jämna 
100 år. 
Kvällens suveräne frågeledare Gun-
nar Weckström, HTU:s tidigare ord-
förande, tog kommandot och till-
sammans med förbundsordförande 
Anne Lehto, kvällens huvuddomare 
och de två poängräknarna Hanna 
Johansson och Tove Munkberg höll 
de i trådarna under den spännande 
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finalen. Från värdföreningen ställde 
Jenny Rautoma och Matilda Nord-
berg upp som frågeutdelare. Den 
delikata trakteringen sköttes med 
van hand av föreningens egna med-
lemmmar.
I själva tävlingen upprepade Vanda 
uf sin bedrift från föregående år och 
avgick som segrare i allmän klass. 
med 75 poäng av 90 möjliga. Detta 
betydde samtidigt att Vanda uf igen 
nästa år får det glada nöjet att stå 
värd för landskapsfinalen. Tessjö-
Marby-Kulla uf knep silverpengen 
med 73 poäng. Föreningen Nytta 
och Nöje i Noux som låg på en delad 
nästsista plats vid halva tävlingen 
åstadkom en otrolig upphämtning 
i den andra delen av tävlingen och 
placerade sig slutligen på en tredje 
plats med 71 poäng.
I juniorklassen var det också jämnt 
och spännande under hela tävlin-
gens förlopp. Slutligen stod det 
klart att Järsö uf avgår med segern 
då de fått ihop hela 66 poäng totalt.
Hembygdens Vänner i Alberga tog 
silver med 58 poäng. Dessa två, 
förenämnda lag fick äran att rep-
resentera NSU och agera ”goodwill-
ambassadörer”  då de senare täv-
lade mot de vinnande lagen från de 
övriga tre landskapsförbunden SÖU; 
ÅUF och ÅlUF i riksfinalen 15.11.i 
Åbo.
På tredje plats i juniorklassen kom 
Vanda uf med 56 poäng. Efter pris-
utdelningen återstod ännu att fylla i 
uppföljningsblanketterna innan det 
var dags att åka hem i höstmörkret. 
Kervo svenska uf hade donerat det 
nya fina vandringspriset till junior-

klassen. Priset består av en glassku-
la med infälld bild av en uggla.
På basen av svaren från enkäten kan 
konstateras att finaltävlingen var en 
alltigenom lyckad tillställning och 
Lillis Almark, NSU:s verksamhets-
ledare kunde förnöjt konstatera att 
traditioner förpliktar och tackade 
värdföreningen för upplåtande av 
lokal och för den goda traktering-
en samt önskade alla välkomna till 
landskapsfinal i samma utrymmen 
nästa år igen.
Laguppställningen i de vinnande la-
gen:
Juniorklass: 
Järsö uf/Crista Åberg, Sarah Kvarn-
ström, Mats Wikner, 
HVA/Emilia Sundström, Max Björk-
lund, Simon Heino, 
Vanda uf/Heini Rautoma, Johanna 
Heinonen, Tomi Rautoma
Seniorklass: 
Vanda uf/Annika Rautoma, Tony 
Björkstrand, Matti Gothóni, 
Tessjö-Marby-Kulla uf/Diana Ollas, 
Sofia Kronberg, Kjell Westerholm 
och Nytta och Nöje i Noux/Monica 
Vikström-Jokela, Sten Eklundh, 
Tom Eklundh.

NSU:s sommarkoloni på Bygdehem-
met 2-19.6.2008 samlade 27 barn 
till varierande aktiviteter under 
tre härligt varma och soliga veckor. 
På programmet stod ett flertal ut-
färder (Rastböle simstrand, Höghol-
men, Legoshow i Hagnäs, Heureka, 
Nationalmuséet, Tali bowlinghall, 
Minigolfbanan) och i och omkring 
Bygdehemmet lektes, spelades spel 
och idrottades alla dagar. De tre 
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ledarna Sofia Holmström, Anni Jo-
hansson och Mikael Paul gjorde sitt 
yttersta för att barnen skulle trivas 
vilket de också lyckades med. Re-
sponsen från föräldrar och barn var 
enbart positiv och många lovade 
komma igen nästa år.

Sommarkolonibarn i den idylliska 
omgivningen invid Bygdehemmet 
(Foto: Sofia Holmström).

Styrelsen  
Anne Lehto valdes enhälligt till 
förbundsordförande på höstmötet 
21.11.2007 och vid styrelsens kon-
stituerande möte 22.01.2008 valde 
styrelsen inom sig enhälligt Hardy 
Skog till vice ordförande för för-
bundsstyrelsen 

Styrelsemedlemmar 2008: 
Ordinarie: 
(Suppleanter:)
Anne Lehto, ordf. 
Hanna Johansson  
Magnus Björkvall 
Jörgen Backman  

Joe Pimenoff 
Danielle Engström  
Marica Fagerholm-Åsten 
Tove Munkberg  
Karola Asplund 
Heidi Jousmaa  
Johan Isaksson
Hardy Skog   
Tove Virta  

I styrelsen för Finlands Svenska Ung-
domsförbund har NSU represente-
rats av  Hardy Skog som ordinarie 
med Jörgen Backman som suppleant 
och Hanna Johansson som ordinarie 
med Heidi Jousmaa som suppleant
Förbundskansliet verkar i den egna 
kontorslokalen i Bygdehemmet vid 
Borgfrökensgränd 1 i Helsingfors 
och där hittas Märta Järvinen, 
förbundssekreterare och Björn 
Almark,verksamhetsledare samt By-
gdehemmets vaktmästare Jani Dolk 
som också är anställd av NSU.
Utöver förbundets verksamhet sköter 
personalen även uthyrningen av fest-
sal och möteslokal. Förbundets vaktmäst-
are deltar aktivt i marknadsföringen och 
uthyrningsverksamheten av fest-
lokal och mötesutrymmen.
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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 Henry Rask, tfn: 040-754 7000

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
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Östra Nylands Ungdomsförbund (ÖNUF)

2008 var verksamheten i ÖNUF sed-
vanlig med möten, frågesporter och 
framför allt TEATER. Året började 
med en teaterproduktion tillsam-
mans med Lovisanejdens högsta-
dium. Ett drygt 20-tal elever var 
med i produktionen av “Svansen i 
vädret” av Anna Gullichsen i regi av 
Thomas Henriksson med Tomi Kor-
honen som regiassisstent. Ett fler-
tal föreställningar gavs och vi kunde 
konstatera att teaterintresset är 
starkt bland tonåringarna i Lo-
visanejden. “Svansen i vädret” tea-
terproduktionen fick ett fint slut med 
en resa till Göteborgstrakten i okto-
ber var man gav 2 föreställningar.
Lurens sommarteater firade 50-
års jubileum 2008, vi ville fira 
märkesåret med något annorlunda 
pjäsval och satte upp “Amadeus” i 
Christian Lindroos regi. Pjäsen blev 
en succé med idel lovord från både 

teaterkritiker och publik. En tea-
terproduktion är ju ett resultat av 
ett samarbete mellan alla medver-
kande där allas insats är viktig men 
trots det bör tre personer speciellt 
nämnas, Johan Aspelin som Salieri, 
Tomi Korhonen som Wolfgang Ama-
deus Mozart och Minna Valkama 
som Constance Weber, gjorde ena-
stående tolkningar av sina roller.
Professor Olle Sirén skrev under 
året en historik över Lurens 50 
år. Boken publicerades i oktober 
2008 vid den fest man ordnade 
för alla “Lurensare”. Festen lock-
ade ca. 150 personer som kunde 
konstatera att den mångomtalade 
“Lurens-andan” består, har man 
engång förlorat sitt hjärta för Lu-
rens kommer man aldrig över det.

Mozart och  Constanze, dvs Tomi Korhonen 
och Minna Valkama i pjäsen  Amadeus. 
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Borgåbygdens Ungdomsförbund

Foto: Åsa Liitiäinen

Borgåbygdens ungdomsförbund 
r.f. ( BUF ) är ett  centralorgan för 
svenska ungdomsföreningar och 
sammmanslutningar i  Borgå  och 
har 21 medlemsföreningar.  BUF:s 
ordförande sen år 2000 är Anders 
Rosengren.

Tillsammans med Borgåbladet och 
Radio Vega Östnyland sköter BUF om 
arrangemangen  kring Borgåbygdens 
Lucia.

BUF:s teaterskola fortsatte med två 
grupper, en för lågstadieelever och 
en för högstadeielever, de samlas 
och övar en gång per vecka. Drama-
ledare Kerstin  Lampinen är leda-
re och som hjälpledare under våren 
fungerade Tarja Krum och under 
höstterminen Emilia Jansson, båda 
Sibboflickor.

Buf:s amatörteatergrupp, Borgå 
Svenska Lillteater, hade premiär på 
Postbacken i Illby den 31 juli med 
pjäsen Snus är snus.  Regissör var 
Borgåskådespelaren Thomas Hen-
riksson.

Buf:s idrottscuper fortsatte under 
våren, först med rinkbandycup med 
6 lag och sedan på långfredagen 
med innbeandycup, med 3 juniorlag 
och 8 seniorlag.
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Sibbo Ungdomsförbund

Suf har fyllt 75 år! Det uppmärksam-
mades både på vår- och höstmötena 
med utdelning av förtjänsttecken. 
Vi satsade på uppfräschande inom-
hus och gårdstalkon. Bla planterade 
vi buskar och blommor.
Vid verksamhetsårets slut var 22 
föreningar anslutna till Sibbo Ung-
domsförbund rf.

SOMMARSIBBO – SUVISIPOO - SUM-
MERSIPOO
SommarSibbo är en trespråkig kom-
binerad turistbroschyr och hän-
delsekalender. Jakelujuniorit de-
lade ut kalendern till alla hushåll 
i Sibbo. Den finns också på Sock-
engården, i biblioteken och i vissa 
butiker. SommarSibbo finns också 
på Internet, www.sommar.isibbo.
info. 

DANSAFTON
Dansen på Söderkulla gårds utescen 
hölls fredagen 4.7. Vädret var soligt 
den här kvällen. Stämningen var fin. 
800 personer dansade till tonerna 
av Högtryck och Repholmsbandet. 
Ca fyrtio funktionärer fanns på 
plats. Som vanligt hade vi buffé, 
och försäljning av förfriskningar och 
grillad korv.

MARKNADSDAGAR 
SUF höll traditionsenligt två 
marknadsdagar, i Södra Sibbo sön-
dagen 31 augusti och i Nickby den 
28 september. Båda marknaderna 

var väl besökta. 

FRÅGESPORT
NSU-frågesportuttagning hölls på 
Byagården i Hindsby 13.10 kl 19.00. 
I juniorklassen deltog 3 lag och i 
den allmänna klassen deltog 5 lag.
NSU-final hölls 2 november i 
Björkhem i Vanda. HViM blev femte 
i allmänna klassen. 

ALLAKTIVITETSTÄVLING:
Allaktivitetstävlingens syfte är att 
sporra föreningarnas deltagande i 
Suf-aktiviteter. Som vandringspris 
i tävlingen används den budkavel 
som löpte genom Sibbo vid öppning-
en 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. Även detta år gick 
vandringspriset till SSU (Södra Sibbo 
Uf).
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Helsinge - Tusby Ungdomsförbund

Förbundets årsmöte hölls 6.3 . 2008 
på Midgård i Helsinge Kyrkoby. Till 
förbundsordförande återvaldes Bör-
je Henriksson. Styrelsemedlemmar 
har varit , Anders Stenberg, Vibeke 
Löfgren, Lorenz Brunnsberg, Karo-
la Asplund, Marja-Liisa Lehikoinen 
och Lars Wikström.
Arbetsgrupp för museiverksam-
heten: Birgitta Boström, Gunnar 
Weckström, Gunvor Wikberg och 
Berit Selenius. Birgitta Boström 
fungerar som sammankallare.
Arbetsgrupp för teaterverksam-
heten: Vibeke Löfgren och Anders 
Stenberg. Sommarteaterresan 
handhas av Gunvor Wikberg.
Till revisorer valdes Gustav Åstrand 
och Harry Olander och till revi-
sorssuppleanter Hans Selenius och 
Mikael Åstrand.
Förbundets styrelse har under den 
gångna verksamhetsperioden sam-
manträtt 5 gånger. 

HTU:s medlemsföreningar är Dick-
ursby uf., Gammelstadens uf., Hel-
singe kyrkoby uf., Kervo svenska 
uf., Klemetskog uf., Kårböle uf., 
Käinby hf., Malm svenska uf., Sot-
tungsby uf., Tavastby uf o af., Van-
da Teaterförening r.f. och Vanda uf.

Kontakten till medlemsföreningarna 
har skötts genom e-post, då alla 
berörda har e-post och därigenom 
får omedelbar information. All 
NSU:s, FSU:s och övrig information 

sänts till föreningarnas och styrelse-
medlemmarnas e-postadresser utan 
förbehandling av HTU: styrelse.
Dessutom har enskilda verksam-
hetspunkter och tillställningar an-
nonserats via Myrstacken, Hbl:s 
Agenda, NSU-Nytt, Sydkustens 
landskapsförbund/Luckan, Vantaan 
Sanomat samt Vanda stads hem-
sida både  i Vantaan Sanomat och 
i Internet. Svenska dagens fest som 
ordnades i samråd med svenska 
kommittén , delgavs info via kom-
mitténs kanaler.

Hembygdsmuseet: 
Öppethållningssäsongen  inled-
des traditionellt med ett städtalko 
den 5 maj i vilken 8 personer del-
tog. Museet höll öppet under som-
marmånaderna onsdagar kl. 16.30-
19.30 och        söndagar  11-15 samt 
för grupper på beställning. Anstäl-
lda vakter på museet var Emilia och
Patrick Nurmivaara. Sissi Calais 
och Gea Malmberg vikarierade vid 
behov.          
Besökare var enligt gästboken in-
alles  1.455  personer (inklusive 
beställda grupper), men det fak-
tiska antalet besökare torde vara 
20-30% högre, då många låtit bli att 
skriva i gästboken. Under Lauren-
tiusmarknaden var antalet besökare 
igen ganska stor.
HTU hade museet öppet under ”da-
garna för europas byggnadsarv” 12-
14 september, Birgitta Boström var 
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ansvarig. Den nya kontaktpersonen 
för de små museerna Ulla Teräs 
besökte vårt museum under som-
maren och gav sin syn på skötseln 
av sakerna, bl.a. gamla mangeln 
kan bäras ut , små saker placeras 
i svarta plastsäckar, metallföremål 
kunde torkas med paraffinolja. Via 
yrkeshögskolan kan man få studeranden 
som kan städa noggrant upp efter 
”småkräk”.  Sparbössan i museet 
inbringade 233.35 €. 
 
Övrig verksamhet:
Allsångskvällen vid kvarnen 18.6 
med Gunnar Weckström som ledare 
och Håkan Vikman som musiker 
samlade ca. 60 personer.
Teaterresan gjordes 3.7 till Lurens 
för att se Amadeus. Gunvor Wikberg 
stod för researrangemangen och en 
busslast HTU:are deltog.
Laurentiusmarknaden den 9.8 ord-
nade HTU ett lopptorg till förmån 
för museets verksamhet. Lopptorg-
et var en framgång med 329.20 euro 
i intäkter till museikassan.  Ett högt 
antal marknadsbesökare tittade in i 
museet. 
Svenska dagens fest ordnades tradi-
tionsenligt av HTU på Helsinge sko-
la den 6.11 i samråd med svenska 
kommitteen. 
Helsingebyggdens kör uppträdde 
med 5 st sånger, arkeolog Koivisto 
berättade med bilder om utgrävn-
ing-arna vid kyrkan och i Östra 
Vanda. Svenska kommitten bidrog 
ekonomiskt till festen.
Frågesportuttagningen ägde rum 
den 13.10 kl. 19 på Fagerlund i Sot-
tungsby. Vanda uf (segrare), Vanda 

uf och Sottungsby uf lagen kvalade 
in till NSU finalen. I landskapsfinal-
en vann Vanda uf med laget Annika 
Rautoma, Tony Björkstrand och 
Matti Gothoni igen och därmed ord-
nas NSU finalen år 2009 på Björkhem 
i Vanda. Sottungsbylaget delade 7. 
platsen. I juniorklassens uttagning  
segrade Vanda Uf:s lag I. 
I NSU-finalen tog Vanda  laget med 
Heini Rautoma, Johanna Heino-
nen, Tomi Rautoma en tredje plats. 
Sottungsby uf:s lag blev femte och 
Vanda uf:s lag 2 blev sjätte. 

HTU har deltagit i NSU:s vår och 
höstmöten och i Nylands Sven-
ska Hembygds- och Museiförbunds 
årsstämma (Gunvor Wikberg). 
HTU har deltagit i olika diskussioner 
och träffar som ordnats av NSU eller 
kommunala instanser.
Anne Lehto har fortsättningsvis 
representerat HTU i NSU:s styrelse. 
Anne har också valts till NSU ord-
förande. Dessutom har Magnus 
Björkvall och Karola Asplund varit 
suppleanter. HTU och Vandaföre-
ningarna kommer därmed också 
fortsättningsvis att vara väl repre-
senterade i NSU:s styrelse. HTU har 
även varit representerat i Svenska  
Odlingens vänners styrelse.
Under året förbereddes lokalför-
bundets 100 årsjubileum, som skall 
hållas 28.2.2009 kl 15.00 på Hel-
singård i Dickursby. HTU-styrelsen 
fungerar som festkommitté.
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Esbobygdens ungdomsförbund
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Foto: Iwe Ekström

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund 
KNUF r.f. är ett lokalförbund med 8 
medlemsföreningar i Kyrkslätt. Alla 
medlemsföreningar har egna före-
ningshus som är i aktiv användning. 
Bland annat detta sysslade KNUF 
med år 2008:

Vänortsverksamhet
Vänortssamarbetet mellan KNUF 
och Friteatern i Sundbyberg fortsat-
te under året i form av ett Hjälte-
projekt med teatertema. Under 
projektets gång skriver en grupp 
i Kyrkslätt en pjäs om hjältar, en 
skolgrupp i Rissneskolan skriver en 
pjäs om hjältar och Friteatern från 
Sundbyberg gör en pjäs om hjältar. 
Under året har Friteaterns drama-
pedagoger besökt Kyrkslätt och 
KNUF:s grupp har besökt Sundby-
berg. I maj 2009 ordnas en gemen-
sam teaterkavalkad där de färdiga 
pjäserna spelas upp. 

Aktivitetsläger
KNUF:s aktivitetsläger för sjunde 
året i rad var ett dagläger för barn 
i första, andra och tredje klassen. 
Lägret hölls i Gesterby svenska skol-
centrum den 2 – 19 juni. Deltagarna 
kunde välja om de deltog i en, två 
eller tre veckor. Under lägrets tre 
veckor deltog 49, 50 respektive 35 
barn. Marcus Åberg var ansvarig 
ledare för lägret och Laura Teppo-
nen, Jannika Abbors, Philip Åberg, 
Simon Kvarnström och Sonja Paga-

nus var anställda som ledare. Ce-
cilia Mickos jobbade som simlärare 
på lägret. Lägret är ett samar-
bete mellan KNUF, Folkhälsan och 
Kyrkslätt Idrottsförening.  
Liksom tidigare år bestod för-
middagens program av simskola i 
Kyrkslätts simhall. Efter lunchen i 
skolans matsal inleddes eftermid-
dagsprogrammet. Barnen kunde 
delta i olika sorters program; ett 
pyssel, en idrottsgren och något 
annat. Något annat kunde vara 
djungelfärd, dramapass, danspass, 
första hjälpen-pass, indiansagor 
m.m. Barnen deltog också i en skatt-
jakt. Årets utfärder gick till HopLop 
och Högholmen.
 
Ung På Svenska – projektet
Ung På Svenska inleddes i augusti. 
Inom projektet har ett nätverk byg-
gts upp. I nätverket ingår Winell-
ska skolans elevkår och personal, 
församlingens ungdomsarbetare, 
kommunens ungdomsarbetare, ung-
domsdirektör Seppo Savikuja samt 
lärare och studeranden vid linjen 
för ungdoms- och fritidsinstruktörer 
vid Axxell-Finns. I samband med 
UPS – projektet har rastverksam-
het och eftermiddagsverksamhet 
i Winellska skolan inletts. Projekt-
ledaren och en ungdomsledare från 
församlingen har deltagit i rastverk-
samheten i skolan. Eleverna spelar 
bordsspel, ritar, pratar med kompi-
sarna och med fritidspedagogen. 
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50–70 elever deltar per matrast. 
Kommunens ungdomsledare och 
studeranden från Axxell-Finns har 
varit var sin eftermiddag i veckan i 
skolan för att hålla s.k. öppen verk-
samhet för de äldre ungdomarna. 
Inom projektet har en kartlägg-
ning över den svenskspråkiga ung-
domsverksamheten i Kyrkslätt 
påbörjats. Arbetsgruppen har också 
fört diskussioner om att starta ett 
ungdomscafé. Tillsvidare har inte 
ett lämpliga utrymmen hittats. 

Ung Info – projektet 
Ung Info har blivit en del av KNUF:s 
ordinarie verksamhet. Inom ramen 
för Ung Info verksamheten ordnas 
Liv i Luckan varje fredag. Samar-
betet med Winellska skolan och 
Kyrkslätts gymnasium har fortsatt. 
Ung Info har erbjudit ungdomar 
rådgivning och handledning i ak-
tuella frågor såsom arbete, boende, 
fritidssysselsättning, utbildning och 
utlandsvistelse. Ung Info infohyllan 
har uppdaterats regelbundet. 

Talangjakten Konstig Natt ord-
nades under Kyrkslättsdagarna på 
Kyrkslätts torg, på en stor utescen. 
5 heavyband, 1 popband, 1 sång-
grupp och 1 dansgrupp deltog. Inga 
pris delades ut, en sakkunnig jury 
gav feedback. Dessutom uppträdde 
JAG och RedRama..

Kyrkslätts Lucia
Fyra kandidater ställde upp i årets 
luciaval. Wilhelmina Ehrnsten val-
des till Kyrkslätts Lucia 2008. Tär-
norna hette Linda Forssas, Linnea 
Stenberg och Alexandra Salonius. 
Andelsbanken donerade luciasmy-
cket och Aktia donerade tärnor-
nas smycken. Kyrkslätts 44 Lucia 
kröntes av Kyrkslätts gymnasiums 
rektor Niklas Wahlström i Kyrkslätts 
kyrka.  I Luckan bjöd man på glögg 
och pepparkakor åt ett par hundra 
gäster.

Talangjakten Konstig Natt som ord-
nades under Kyrkslättsdagarna var 

årets storsatsning.
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Västnyländska Ungdomsringen

Västnyländska Ungdomsringen rf 
VNUR, i dagligt tal Ringen, fungerar 
som regional samlings- service- och 
intresseorganisation för svensk-
språkiga ungdoms-, hembygds- och
kulturorganisationer i Västnyland. 
Under år 2008 var 38 medlems-
föreningar, med sammanlagt ca 
4.000 personmedlemmar, anslutna 
till Ringen. Verksamhetsområdet 
omfattade Ekenäs, Hangö, Ingå, 
Karis, Lojo, Pojo, och Sjundeå kom-
muner.

VNUR är en aktiv del av den finlands-
svenska ungdomsrörelsen. VNUR 
företräder de västnyländska före-
ningarna i Nylands svenska ung-
domsförbund, NSU.
VNUR är också medlem i utveck-
lingsföreningen Pomoväst, i barnkul-
turcentret Konstix, i turismnätver-
ket HelsinkiWest, i Västnyländska 
kultursamfundet, och i Raseborgs 
kulturhusförening RaKu. VNUR har 
under året deltagit i möten ordnade 
av kulturnätverket Produforum, av 
det planerade kulturhuset Karelia 
i Ekenäs, samt av utvecklingspro-
jektet Alla tiders Raseborg. I Åbo 
Svenska Teaters rådgivande dele-
gation har VNUR företrätts av Jan 
Lindroos. Under år 2008 har också 
tät kontakt hållits med kultur- och 
ungdomssektorn i blivande Rase-
borgs stad, bl.a. via deltagande i 
kulturkonferens och utarbetande av 
kulturpolitiskt program.

Kansli och personal
VNUR:s kansli finns i Gamla Bastun, 
Västvallen 11 i centrum av Ekenäs. 
Jan Lindroos har sedan 1.1.2006 
varit heltidsanställd verksamhets-
ledare. I uppdraget ingår att funge-
ra som producent och konstnärlig 
ledare för Raseborgs Sommarteater 
och TryckeriTeatern. I anslutning till 
projekt, samt till Raseborgs Som-
marteater, sysselsatte VNUR under 
året ytterligare två personer på del-
tid. Dan Idman har 1.1-31.8 funger-
at som projektledare för Slaget vid 
Hirdal. Heidi Jousmaa har 1.1-14.2 
fungerat som producent för Där fick 
du!, och 1.4-15.8 som produktions-
assistent för Raseborgs Festspel.

Kulturverksamhet
VNUR är den västnyländska regio-
nens största ideella kulturprodu-
cent, med amatörteater som spe-
ciellt tyngdpunktsområde. Ringen 
koordinerar Raseborgs Festspel och 
arrangerar sedan 1966 Raseborgs 
Sommarteater. Sedan 1995 driver 
VNUR också landsändans första kul-
turhus för scenkonst, TryckeriTea-
tern i Karis, i samarbete med Västra 
Nylands folkhögskolas teaterlinje. 
Ringen är också ofta medarrangör 
eller medhjälpare i andra större 
och mindre kulturella evenemang i 
regionen.

Raseborgs sommarteater
Det största enskilda evenemanget 
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inom ramen för Raseborgs Festspel 
är Raseborgs Sommarteater. Årets 
pjäs, musikalen Ringaren i Notre 
Dame fick ett mycket gott motta-
gande av såväl publik som press, och 
den storslagna uppsättningen med 
över femtio medverkande lockade 
över 13.000 åskådare, i medeltal 
650 åskådare per föreställning. 

Midsommarfest 
Midsommarfest för hela familjen på 
slottsängen vid Raseborg ordnades 
på midsommaraftonen 20.6 av 
Hembygdens Vänner i Snappertuna. 

Medeltid på Raseborg 
Raseborgs medeltida sällskap Rams 
genomförde 12-13.7 medeltids-
marknad med hästtorneringar vid 
Raseborg.

Snappertunadagen 
VNUR bidrog också till den välbesö-
kta Snappertunadagen 2.8

Slaget vid Hirdal 
Vikingaspelet Slaget vid Hirdal arran-
gerades på Björkudden i Ingå 28-31.8.

Julfred i Raseborgs slottsruin 
Festspelsåret avslutades med Snap-
pertuna och Ekenäs församlingars 
stämningsfulla julfred 23.12 i borg-
ruinen.

Kulturhuset TryckeriTeatern
Det västnyländska kulturhuset Try-
ckeriTeatern i Karis stod under året 
värd för en lång rad teater och 
dansföreställningar och konserter 
av såväl professionella som am-
atörer, därtill var huset så gott som 
varje dag i användning för undervis-
ning eller repetitioner. Sammanlagt 
noterades hela 80 publikevenemang 
på TryckeriTeatern år 2008, vilket 
är den högsta siffran någonsin.

Repertoar, egna produktioner
VNUR:s största egna arrangemang 
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under året var farsen Där fick du! 
av Krister Claesson. Produktionen 
genomfördes som ett samarbete 
mellan VNUR och Raseborgs Tea-
tersällskap. En annan höjdpunkt 
under året var Västnyländsk Afton, 
som arrangerades 16.11. 

Does Your Mamma Know?
VNUR samarbetade 2007 med Hem 
och Skola vid Ekenäs högstadiesko-
la, som i anledning av skolans 
40-årsjubileum producerade en 
ABBA-inspirerad musikshow med 
nästan 50 medverkande, de flesta 
elever. VNUR deltog aktivt i projektets 
förplanering, samt lånade ut dräkt-
er, rekvisita och teknik m.m.

Övrig kulturverksamhet
VNUR / Raseborgs Sommarteater 
uppträdde med sånger ur Ringaren 
i Notre Dame vid Nyländsk Afton i 
Esbo kulturcentrum 4.10.

PROJEKTVERKSAMHET

Föreningshuset Gamla Bastun, 
renovering
Gamla Bastun byggdes 1903 som 
badinrättning, men blev under 
självständighetstiden förvandlad 
till Ekenäs stads allmänna bas-
tu. Ringen flyttade in i huset som 
hyresgäst 1984, och förvärvade den 
illa medfarna men kulturhistoriskt 
värdefulla byggnaden 1995. År 2003 
uppgjordes en plan som syftade till 
en omfattande renovering av det 
över hundraåriga stenhuset inom 
2008. På grund av resursbrist har 
inte renoveringen helt kunnat slut-

föras under 2008, men två stora och 
angelägna delar har kunnat genom-
föras.

Slaget vid Hirdal
År 2008 hade 1000 år förflutit sedan 
en finländsk ort omnämns i världs-
litteraturen, nämligen Herdalar i 
Snorresagan, vilket en del histo-
rieintresserade välvilligt tolkat som 
Hirdal i Ingå. Med anledning av det-
ta inledde VNUR 2006 planeringen 
av en dramatisk framställning av 
slaget vid Hirdal, där den unge nor-
ske vikingen, Olav Haraldson, sed-
ermera Olav den Helige, drevs på 
flykten av invånarna vid Bålagårdss-
ida (norra kusten av Finska viken, 
dvs Nyland). Under hösten 2007 fär-
digställde författaren Mikaela Sund-
ström pjäsen Slaget vid Hirdal 1008 
(eller Roligare när det händer), som 
fick musik av kompositören Matti 
Kontio vintern 2008. Under ledning 
av projektledare Dan Idman och reg-
issör Sven Sid inleddes repetitioner 
på våren 2008 och själva skådespelet 
framfördes på Björkudden i Ingå sista 
veckan i augusti 2008. Totalt blev 
det sex föreställningar 28.-31.8, 
som samlade ca 1.500 åskådare.

Garderobprojekt
Västnyländska Ungdomsringens 
teatergarderob finns i Gamla Bastun 
i Ekenäs. Utrymmena i tredje våni-
ngen av Gamla Bastun är vid det här 
laget alldeles för trånga, och dess-
utom opraktiska. Under 2008 beslöt 
VNUR att koppla ihop teatergar-
deroben med TryckeriTeatern i Ka-
ris, som har ändamålsenliga utrym-
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men i sin källarvåning. I väntan på 
att TryckeriTeaterns ägoförhålland-
en skall klarna, har garderobprojek-
tet inte avancerat under året.

Nätverksprojektet Raseborg.org
Våren 2004 initierade VNUR nätverks-
projektet Raseborg.org, som bl.a. 
strävar till att uppmuntra medlems-
föreningarna till att förse sina före-
ningshus med fasta dataförbindelser, 
att engagera ungdomar i föreningar-
nas dataverksamhet, samt till att 
åstadkomma en regional internet-
portal för Ringens medlemmar och 
andra ideella föreningar. Projektet 
avslutades hösten 2006, men har 
resulterat bl.a. i att en förenings-
portal finns under domänen www.
vnur.org. VNUR:s medlemsförening-
ar erbjuds möjligheter att själva 
skapa och upprätthålla hemsidor på 
sajten www.vnur.org. Under 2008 
upprätthöll 15 medlemsföreningar 
egen hemsida via det av VNUR, NSU 
och Kulturhuset erbjudna DigiStoff-
systemet, ytterligare en handfull 
medlemsföreningar upprätthåller 
hemsidor med egna lösningar.

Övrigt
VNUR medverkar också i olika sam-
arbetsprojekt. Förutom redan näm-
nda verksamhetsformer, sköter 
Ringen också olika rutinärenden, 
till exempel utskick av information, 
utbildningstillfällen samt tävlings-
verksamhet för sina medlemsfören-
ingar. 
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Ålands Ungdomsförbund r.f. är tak-
organisation för 21 ungdomsfören-
ingar på Åland. Förbundet grun-
dades 1909 och har idag ca 2000 
medlemmar.

PERSONAL:
Verksamhetsledare: 
Susy Ahlström
Kanslist med ekonomiansvar 50%: 
Ulf Schröder
Projektkoordinator 50%: 
Ulf Schröder 
(1.1-12.3 och 16.7-30.9) 
Elisabeth Karlsson 
(13.3-15.7)
Robert Zetterqvist 
(1.10-31.12)

ÅUF:S STYRELSE 2008
Patrik Häggblom ordförande
Matilda Erikson, Kjell Eriksson, 
Jimmy Fagerström, Alexandra 
Gustafsson, Christian Johansson, 
Kenneth Lindblom, Ida Mattsson, 
Åsa Mattsson, Linda Sundblom 
suppl, Ann Skogberg, suppl.

MINICIRKUSDAGAR
Under sportlovet, den 18-21 febru-
ari, anordnades Minicirkusdagar på 
Breidablick i Finström. Dagarna är 
mycket populära och i år anmälde 
sig 24 barn i åldrarna 7-12 år. Olle 
”Clownen Jolle” Strömberg in-
struerade de ivriga barnen i olika 
cirkuskonster. Barnen övade på hela 
dagarna mellan kl. 10.00-16.00 i 
Breidablicks stora sal.

De kunde testa på: jonglering med 
bollar/dukar/käglor, balansering 
med pinne, gå på lina, gå på hjul 
mm. Sista dagen övades det ex-
tra flitigt, det skulle nämligen bli 
föreställning kl. 15.00 för barnens 
nära och kära. Barnen hade själva 
fått välja ut vad de helst ville upp-
träda med och ett cirkusprogram 
sattes ihop. De var otroligt duk-
tiga och många överraskade tillrop 
hördes från de ca 40-50 i publiken.
Clownen Jolle gjorde framträdan-
den med barnen och även några helt 
själv och ännu några där han kal-
lade in föräldrar från publiken att 
hjälpa till. Det var riktigt magiska 
och tokiga nummer som lockade till 
häpnad och skratt! Efter föreställ-
ningen bjöds det på kaffe och saft 
med tilltugg, sen var det bara att 
säga adjö till alla Minicirkusdelta-
gare för denna gång.

LILLA VOKALISTTÄVLINGEN
Det här är ett helt nytt evenemang 
för Ålands Ungdomsförbund. Det 
har utvecklats genom att anmälning-
arna till Vokalisttävlingen har ökat 
i stadig takt varje år och när 40 
uppträdanden anmäldes till tävling-
en 2007 insåg vi att vi måste göra 
något. Styrelsen och kansliperso-
nalen diskuterade sig fram till att 
vi i fortsättningen anordnar två täv-
ling-ar, en liten och en stor.
Den lilla är öppen för barn i åldern 
12 år (åk 6) och nedåt. Den ”stora” 
är öppen för 13-åringar och uppåt. 
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Detta visade vara lyckat och det 
känns rättvisare för de yngre att de 
har fått en egen tävling.
Söndagen den 2 mars var det dags 
för Lilla Vokalisttävlingen på Brei-
dablick i Finström inför ett fullsatt 
hus (över 300 personer) och vi fick 
se och höra: Tomas Henriksson och 
Patrik Häggblom (konferencierer 
som även sjöng en varsin trudelutt), 
17 solister, 9 duetter, 1 kompband 
(Soundway).
Efter vi hört alla bidrag så medde-
lade konferenciererna att det skulle 
bli paus och Finströms Ungdoms-
förening skötte serveringen.
I juryn satt: Helena Flöjt, Lasse 
Fredriksson, Ella Grüssner-
Cromwell-Morgan, Örjan Sjöström 
och Linda Sundblom. De hade ett 
tufft jobb att utse vinnarna, det är 
otroligt vilka sångförmågor Åland 
har. Slutligen kom juryn fram till 
dessa vinnare:

Solister
1. Cajsa Hallbäck 
2. Sarah Johansson
3. Frida Brunberg

Duetter
1. Vanessa Eriksson & Pernilla Rönnberg
2. Ann-Sofi Häggblom & Ellen Smulter
3. Emilia Virta & Norah Lång

Publikens Val blev detta år duetten: 
Ann-Sofi Häggblom & Ellen Smulter 

VOKALISTTÄVLINGEN
Annandag påsk, 24 mars, var det 
dags för Vokalisttävlingen på Sol-
backa i Saltvik.

De ca 300 i publiken fick se och 
höra: konferenciererna Tomas Hen-
riksson och Patrik Häggblom, 6 
solister under 16 år, 3 duetter, 11 
solister över 16 år och 1 kompband 
(Soundway).

Vinnarna i Vokalisttävlingen. 
Foto: Bengt Hellström. 

I juryn satt: Helena Flöjt, Ella 
Grüssner-Cromwell-Morgan, Chris-
tian Johansson, Lasse Mattsson, 
Örjan Sjöström och efter mycket 
vånda utsåg de dessa vinnare:

Solister under 16 år
1. Ellen Eriksson 
2. Catrin Karlsson
3. Karin Johansson

Duetter under 16 år
1. Elin Häggblom & Victoria Eriksson
2. Ebba Lönngren & Julia Carlsson
3. Rebecca Åkerström & Daniela Hellström

Solister över 16 år
1. Jakob Sundström
2. Stephanie Jörgensen
3. Mette Ekblom

För första gången sen ÅUF startade 
upp Vokalisttävlingen år 2001 så 
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blev det oavgjort i Publikens Val! 
Mette Ekblom och Jakob Sundström 
fick exakt lika många röster och får 
detta år dela på äran.

SUMMER IN
Anordnades på och utanför Islandia 
den 6 juni 2008.Inne i Islandia hade 
det pyntats till middag för 9:orna 
med underhållning i form av fest-
värdar, trubadurer, modevisning, 
stå-upp komiker mm.
Utanför Islandia fanns det många 
uppblåsta äventyrsbanor: Bunge-
ball, Gladiator, High Jump, High 
Striker, Hinderbana och Rodeo. Det 
fanns också crosskart, kubb, back-
klättring, Singstar och Guitar Hero. 
I skogen i närheten kunde man även 
spela Paintball. Arrangörerna var 
Ålands Ungdomsförbund, Ungdoms-
byrån i Mariehamn, Fältarna, Marie-
hamns församling, Teen Smart, 
Folkhälsan på Åland och Ålands 
Nykterhetsförbund

MUSIKALLÄGER
Musikallägret anordnades på Solhult 
på Vårdö 16-19 juni 2008. Veckan 
före midsommar träffades åtta 
tjejer 12-15 år för att medverka i 
musikalläger. Det var nytt för i år 
att det var musikal som lägrets 
tema och alla var förväntansfulla 
inför lägret. Ledare var Jenny Pet-
tersson, Elisabeth Karlsson och Za-
ida Ponthin (hjälpledare). 
Musikalen som repeterades heter 
Showtime och handlar om kär-
lek, jämlikhet och respekt. Det 
repeterades från första dagen då 
rollerna lästes och delades ut. Sång-

instuderingen stod Elisabeth för och 
för agerande på scen och instudering 
av manus var Jenny ansvarig. Tje-
jerna tog sig an pjäsen med entusi-
asm och repeterade även under sin 
fritid. Däremellan ägnade de sig bl 
a åt Singstar, biljard och kubb. Un-
der kvällarna var det kvällsprogram 
som ordnades av Zaida och tjejerna 
själva. En kväll var det charader, 
en annan singstar och sista kvällen 
ordnade vi korvgrillning och var ute 
och spelade volleyboll, kubb och 
lekte olika lekar.  När sedan tors-
dagen kom hade tjejerna repeterat 
in det mesta av musikalen och den 
framfördes för föräldrar, syskon och 
andra medföljande. Lägret avsluta-
des med kaffe, saft och bullar. Alla 
deltagare i lägret var nöjda och ty-
ckte att det hade varit roligt under 
de fyra dagarna.

SKAPANDELÄGER
20 barn och ungdomar samlades på 
Ekeborg i Eckerö måndagen den 14 
juli kl. 10.00. Ledare på lägret var 
Susy Ahlström, Jenny Pettersson, 
Johanna Blomqvist och Michela 
Söderlund. Maten lagades av Lin-
da Schröder. Åldern på deltagarna 
blev 11-14 år, tanken var att de som 
slutat 6:an skulle få vara med, men 
inte yngre. De som varit med tidi-
gare och inte hade ”åldern inne” 
tjatade ihärdigt + att de ville ta 
med sej några vänner också och 
de fick komma med eftersom det 
fanns rum. Under dagarna pysslade 
vi med: garndockstillverkning, pärl-
halsband och -djur, korgmålning, 
silkesblommor, tavelmålning, kort, 
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ordspråksteckning mm.
För övrigt så hann man med att 
simma, prata, bollkastande, serie-
tidnings- och bokläsning, musiklys-
snande och mycket mer.
Sista kvällen sågs det på film med 
hjälp av videokanonen…i taket och 
då bjöds det på snacksprodukter av 
flera olika slag!
Sista dagen fyllde vi traditionsen-
ligt i en adjektivhistoria och delade 
ut diplom (för att det hör till). Vid 
15-tiden dök föräldrarna upp och då 
kunde de se på sina barns och deras 
kompisars olika alster som stod ut-
ställda runtom på Ekeborg. 

BENTES SOMMARTEATER
Årets föreställning ”Bröllop och 
jäkelskap” var den andra pjäsen i 
trilogin om ”jäkelskap” av Krister 
Classon. Sommarens uppsättning 
var den sextonde på Bentes och 
premiären var den 27 juni. Totalt 
gavs 12 föreställningar. 
Regissör för årets pjäs var Robert 
Liewendahl. I rollerna sågs: Britt-
Marie Sjöström-Kärki, Sami Leh-
tinen, Seppo Hansdahl, Johanna 
Grönlund, Alexandra Gustafsson, 
Mattias Hendersson, Patrik Hägg-
blom och Ingmar Härtull. Produ-
cent var Elisabeth Karlsson. Ljudet 
sköttes av Oliver Lehtinen och 
Michael Lofthus. Våra medlems-
föreningar hjälpte till med parker-
ing och biljettinsläpp. Överbyföre-
ningen skötte kaffeserveringen.

UNGA BAND
Evenemanget arrangerades den 25 
oktober på Idrottsgården i Marie-

hamn och detta var den femte om-
gången av tävlingen.
17 band var med i tävlingen: And 
So On, Awoken From Death, Bloody 
Cocks, Byzantine Blue, Dead and 
Breakfast, Fettot och Sigfrid, Hell-
dorado, Hmff, Labyrinth, Last Sum-
mer Sins, Pålly Äster, Simon’s foxes, 
STABILO OH, STRAWBERRY HIGH, 
The PeeGees, The Stick, Undone

I juryn satt detta år: Fredrica Jans-
son, Robert Zetterqvist, Sheyda 
Shafiei, Magnus Ulenius, Nik Ko-
tzev och de utsåg dessa vinnare:
 
1. The PeeGees
2. Last Summer Sins  
3. Helldorado

Även detta år var det drogfria ung-
domsevenemanget publikdragande, 
totalt deltog ca 600 personer. 
Unga Band arrangerades av Ålands 
Ungdomsförbund, Ungdomsbyrån i 
Mariehamn, Mariehamns Försam-
ling, Ålands Nykterhetsförbund och 
Teen Smart.

Vinnaren i Unga Band 2009 “The PeeGees”. 
Foto: Martin Nyberg.
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SÖU:S STYRELSE 2008

Ordinarie:
Ordförande Niclas Sandnabba
I-ringen Stefan Dahlvik
II-ringen Sofia Nybacka
III-ringen Sören Nyman
IV-ringen Annika Joupers-Ekblom
V-ringen Jakob Frants
VI-ringen Sofia Vesterback
VII-ringen Ann-Christin Björk
VIII-ringen Kjell Kankaanpää, 
viceordförande
Skolungdomens representant 
Anna Asplund

Suppleanter:
I-ringen Malin Westerlund
II-ringen Heidi Sundqvist
III-ringen Johan Häggblom
IV-ringen Roland Engström
V-ringen Jenny Haglund
VI-ringen Daniel Forsman
VII-ringen Anders Hedström
VIII-ringen Stina Granskog

Styrelsen har sammankommit till tio 
protokollförda sammanträden. För-
bundet har haft också ett arbets-
utskott, ett utskott för Artisto, ut-
skottet för 15 Minutes of Fame och 
utskottet för webb-öp under året.

I FSU har SÖU representerats av An-
nika Joupers-Ekblom med Johan 
Häggblom som suppleant och av 
Niclas Sandnabba med Sofia Ny-

backa som suppleant.

PERSONAL
För att genomföra SÖU:s verksam-
het har under året funnits 9 per-
soner anställda på förbundets kansli 
inom ramen för centralkansliets 
verksamhet, projektverksamheten 
och Sidwill Ab

Under 2008 var följande personer 
anställda hos SÖU:
Helena Höglund-Rusk, 
Verksamhetsledare
Åsa Frants, 
Ekonomiansvarig
Jonas Rönnqvist, 
Teater och kulturansvarig
Kjell Geberg, 
Programansvarig, Artisto
Jona Nyström, 
Österbottniska Posten (Ab Sidwill Oy) 
Peter Snickars, 
Österbottniska Posten, 
ombrytning och annonser 
Veronika Söderblom, 
projektledare, Medeltids Camp 
(från 1.5 - )
Ann-Sofie Finne, 
projektledare, Ungdomsbussen 
(från 1.6 - )
Tina Storsjö, projektledare, 
Webb-öp och 15 Minutes of Fame 
(från 1.8 - )

INFORMATIONSVERKSAMHET
Den viktigaste informationskanal-
en har under året varit Förenings-
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posten och Österbottniska Posten. 
Föreningsposten har funnits att 
hämta från SÖU:s webbplats.
ÖP har utkommit med elva num-
mer under året i 52 150 exemplar 
per nummer. Dessutom gav SÖU ut 
en specialutgåva av Österbottniska 
posten under Föreningsfestivalen 
2008 i Åbo. Den 16 augusti 2008 
firade Österbottniska Posten 40 år 
med en större tillställning på Car-
pella i Karperö.

Österbottniska Postens 40-årsfest.                             

SÖU:S EGEN VERKSAMHET

Teaterkurser
Kurs i teatersminkning och kurs 
i marknadsföring. Under våren 
genomfördes dessa två kurser i 
Vasa. 25 personer deltog i de båda 
kurserna och representerade drygt 
10 föreningar. 

SÖU Rock
Rockfestivalen SÖU Rock ordnades 

under 2008 för tredje gången sedan 
nystarten. Evenemanget arrangeras 
av Molpe Ungdomsförening med 
SÖU som samarbetspartner. SÖU:s 
roll ligger främst i att profilera 
evenemanget samt att rekrytera 
österbottniska amatörorkestrar och 
genom dessa åtgärder öka intresset 
för levande musik och ge unga ar-
tister ett attraktivt uppträdan-
detillfälle.

Årets Eldsjäl: Sanna Sund. 
Foto: Jona Nyström.

Johannesgalan
Förbundets elfte Johannesgala hölls 
tillsammans med Karperö uf i sam-
band med förbundets höstmöte i 
oktober. Till årets förening utsågs 
Vörå uf. Årets ungdom, årets eld-
själ, årets talang och årets uf-vete-
ran utsågs också på galan. Ett hög-
klassigt kulturprogram framfördes 
av Karperö uf och 130 personer del-
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tog i festligheterna på Carpella.

Pidron
Närmare 50 sexmannalag deltog i 
pidroturneringen. Final och semifi-
nal spelades 2008 sammanslaget till 
en dag hos Vasa Bridgeklubb och Kov-
joki uf 1 stod som vinnare.

Ringfrågan
Hösten 2008 genomfördes frågetäv-
lingen Ringrågan för tredje året 
i rad. Semifinaler och den slutliga 
finalen tv-filmades av Sus Produ-
ction. Filmningen genomföres i 
Cella Novas utrymmen i Vasa. Semi-
finaler och final visades i Botnia-Tv. 
Nytt för hösten 2008 var att de två 
bästa lagen per landskap tävlade i 
en frågetävling som FSU arranger-
ade i Åbo den 16.11.2008. Det var 
Västerhankmo uf och Molpe uf som 
representerade Österbotten i Åbo.

    
Ringfrågans final i Cella Novas utrymmen

 
Fadderförening 2008
SÖU:s fadderföreningar som valdes 
för 2008 var Kvevlax uf och Oravais 
uf. Korsnäs uf, Svenska Föreningen 
Brahegården och Lappfors uf som 
gick med som fadderföreningar 2007 
var också med under 2008 eftersom 
föreningar har rätt att vara med i 
två år.

PROJEKT:

15 Minutes of Fame
15 minutes of fame är ett projekt 
där målet är att hitta 10 nya ta-
langer runt om i Österbotten och 
göra dessa till etablerade artister. 
Projektet har hittat 10 talanger 
som ska utbildas under 2009. Dessa 
blivande artister har redan börjat 
uppträda och många är redan efter-
frågade runt om i Österbotten. Un-
der hösten 2008 har alla varit ute på 
olika uppträdanden.

Virtuella ÖP
Tanken med projektet är att stärka 
ÖP:s ”brand”. Den övergripande 
målsättningen var att få en livs-
kraftigare produkt som lockar ung-
domar. Utvecklingsåtgärderna var 
att fortbilda redaktionsrådet, digi-
talisera de analoga bilderna i ÖP:s 
bildarkiv samt att grunda en virtuell 
lokalredaktion där startandet av en 
webbtidning skulle ingå. Projektet 
fortsätter också under 2009.

Voice
Projektet Voice, en solisttävling för 
unga i Österbotten, startade redan 
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hösten 2008. Målsättningen med 
tävlingen är att lyfta fram nya unga 
sångförmågor inom populärmusik-
en. Rekryteringen av deltagare star-
tade i november och pågick fram till 
den femte december.  Antalet an-
mälda blev till slut sjutton st varav 
tolv valdes ut till semifinalerna som 
arrangeras inom mars 2009. Täv-
lingen arrangeras i samarbete med 
Lappfjärds Folkhögskola- Axxell och 
Musikstationen.

UNF i Uf-föreningen (Young Power)
Projektet som startade under nam-
net UNF (Ungdomens Nykterhetsför-
bund) i Uf-föreningen i början av år 
2007 bytte senare namn till Young 
Power. De tre ungdomsenkäter som 
genomföreds i Österbotten under 
sommaren och hösten 2008 gav ung-
domarna själva möjlighet att ge 
namnförslag på vad den drogfria 
verksamheten skulle heta. Under 

hösten 2008 genomfördes Young 
Power som ett pilotprojekt mellan 
SÖU och Malax och Korsnäs kom-
muner.  Under hösten 2008 fick alla 
elever i högstadiet i Petalax infor-
mation om pilotprojektet Young 
Power. Sammanlagt 55 elever gick 
med som medlemmar. Olika former 
av verksamhet ordnades under 
året; biobesök, gym, innebandy, 
bowling, fotokurs, paintball , dans-
workshopar och en diskjockeykurs 
(se bilden nedan).

Ungdomsbussen
SÖU har tillsammans med: Femte ung-
domsringen, fritidsavdelningen vid 
Korsholms kommun och Resurscen-
tret Föregångarna, startat projek-
tet ”Ungdomskulturbussen Hugo” 
våren 2008. Projektet bytte namn 
till ”Ungdomsbussen” i december 
2008. Med detta projekt vill man 
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skapa en mobil samlingsplats för 
svensk- och tvåspråkiga ungdomar 
i Österbotten. Projektet fortsätter 
under 2009.

Medeltids Camp
Medeltids Camp vill ge barn en an-
norlunda historieupplevelse. Pro-
jektet strävar efter att barnen 
skall få känna, smaka, göra och 
uppleva medeltiden. Förverkligan-
det av projektet har skett i samar-
bete med pedagogiska fakulteten 
vid Åbo Akademi. Sex temadagar 
genomfördes i åtta skolor under 
hösten 2008. Projektet fortsätter 
under 2009.

Den Gyllene Peruken
Fem kortkurser hölls inom ramen 
för projektet under fyra veckoslut. 

Kurserna omfattade koreografi, ku-
plettverkstad, improvisationstea-
ter, kroppsspråk och uttryck, texter 
och textbearbetning samt byggande 
av helheter. 42 personer repre-
senterandes 13 föreningar deltog.
    
Artisto
Bokningsverksamhet inom förbund-
ets artistförmedling har fortsatt 
som tidigare.152 skrivna kontrakt 
gjordes under året fördelade enligt 
följande: 105 st dansband, 48 st 
övriga. Fördelat på arrangörer: 60 st 
uppgjorda kontrakt med medlems-
föreningar, 92 st med övriga ar-
rangörer. Artisto skall flyttas över 
till Ab Sidwill Oy från 01.01.2009.

Koreografiworkshop inom Den Gyllene 

Peruken. Foto: Jonas Rönnqvist.



43Finlands Svenska Ungdomsförbunds årsbok 2008

Finlandsvenskarnas riksförbund i Sverige

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

UFS stöder på olika sätt

FRIS - Finlandssvenskarnas Riksför-
bund i Sverige är en ideell förening 
och paraplyorganisation för ca. 20 
lokala finlandssvenska föreningar i 
Sverige. FRIS’ mål är att främja den 
finlandssvenska kulturen och att be-
vaka finlandssvenskarnas intressen i 
Sverige och i Finland. En betydande 
del av detta arbete utförs av de 
lokala föreningarna genom lokala ak-
tiviteter och arrangemang som delvis 
har finlandssvenska förtecken.

I år deltar FRIS aktivt i uppmärksam-
mandet av märkesåret 1809. Detta 
görs tillsammans med Skansen stora 
arrangemang 3 - 9 maj på Skansen. 
I oktober 2009 firar FRIS sitt 40-års 
jubileum i Sverige.
Om du känner intresse för att gå med 
i någon finlandssvensk förening, eller 
för att bli stödmedlem till FRIS, gå 
in på vår hemsida www.fris.nu eller 
kontakta vårt kansli på telnr. +46 8 
702 01 10 för mer information 

• I november 1981 grundades Ung-
domsföreningsrörelsens stöd rf, UFS.  
Då var syftet framför allt att stöda 
ungdomsföreningarnas verksamhet 
ekonomiskt.  Jämsides med detta har 
UFS allt mera blivit ett organ för uf-
veteraner och ett redskap för att do-
kumentera uf-arbetet under gångna 
år.
Nu har föreningen ett hundratal med-
lemmar, och deras medlemsavgifter 
har möjliggjort en hel del insatser för 
uf-arbetet.  
• För den som är intresserad eller vill 
påminna andra om uf-rörelsens hän-
delserika förflutna finns tre publika-
tioner ännu i lager: Ungdomsförening-
arnas mångfald, en förteckning över 
alla finlandssvenska ungdomsföre-
ningar grundade åren 1888-2003. En 
folkrörelse väller fram, uf-rörelsens 
uppkomst och utveckling åren 1888-
1938. Bägge dessa är sammanställda 
av Anders G. Lindqvist. Eldsjälar, bo-

ken om 15 av uf-teaterns aktivaste 
medarbetare, kan liksom de två an-
dra böckerna fås (gratis!) från FSU:s 
kansli. En fortsättning på historiken är 
planerad till år 2013, då rörelsen fyller 
125 år.   
• Ungdomsföreningarna har betytt 
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 framtiden. Inom UFS fortsätter ar-
betet med att presentera uf-rörelsens 
utveckling och insatser.

UFS:s ordf. är Carin Åminne, Åbo, 
tfn (02) 253 5921,  och  sekr. An-
ders G. Lindqvist, Esbo, tfn (09) 412 
6576.  Post kan sändas till FSU.
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Ungdomsföreningsrörelsen

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. upprätthåller en minnesfond som 
namngetts efter en av förbundets tidigare generalsekreterare, Tor Holm. 
Minnesfondens medel skall användas för FSU:s pjäsbibliotek eller för än-
damål som gagnar förbundets teaterverksamhet, t ex studieresor. 
Om ni vill understöda ungdomsföreningsrörelsens amatörteaterverksam-
het, kan man göra det genom en inbetalning till Tor Holms minnesfond. 
FSU har tryckt upp en adress för minnesfonden. Kontakta förbundskansliet 
för att erhålla den och för närmare information om minnesfonden.
TOR HOLMS MINNESFOND
Aktia, 405510 - 2114918 

Tor Holm var en av de sista finlands-
svenska idealisterna. Ändå var hans 
realism jordnära och väl förankrad i 
vardagen. Han trodde på ungdomsföre-
ningsrörelsens uppgift och betydelse, 
ingalunda för att den gav honom ett 
anspråkslöst levebröd utan för att 
han i den såg en bred finlandssvensk 
folkrörelse med mångförgrenade sam-
hällseffekter. Han föddes i Helsingfors 
den 14 januari 1921 och avled i Esbo den 
27 juni 1984.
Tor Holm knöts till uf-rörelsen 1951. Till 
att börja med delade han sin tid mellan 
förbundskansliet och Svenska flicksko-
lan, där han efter avlagd fil.kand.-ex-
amen hade inlett en 15-årig lärargär-
ning med historia som huvudämne. 
Uf-rörelsen blev han trogen i 30 år, 
största delen av tiden som FSU:s general-
sekreterare. Andra former av förenings-
verksamhet som passerade genom hans 
intressesfär och där han gjorde aktiva 
insatser var teater och politik på det 
lokala planet.
Som FSU:s generalsekreterare hade 
Tor Holm blick för de stora linjerna, 

han kunde skilja på väsentligt och 
oväsentligt. Han ställde sitt gedigna 
organisationstekniska kunnande till uf-
arbetets förfogande, men det var aldrig 
något knappologiskt exellerande i fi-
nesser utan raka tag, vettigt anpassade 
efter realistiska målsättningar. 
Tor Holm var nylänning i själ och hjärta 
men skulle aldrig ha sänkt sig till ett 
regionalpatriotiskt tänkande i sin uf-
gärning. Rörelsen var en helhet, sam-
manhållningen viktig, allas insats vär-
defull. Egen fördel och egna förmåner 
tänkte han inte på. FSU gick alltid i 
första hand. Han kände sitt ansvar som 
uf-arbetets högsta tjänsteman men var 
kemiskt fri från chefslater. Han hade 
saklig respekt för sina förtroendevalda 
förmän men lät sig inte bländas av något 
förbundsstyrelseagerande. 
Tor Holm kunde vara rätt barsk om det 
ville sig, kanske en svit av hans kate-
derverksamhet. Men barskheten satt 
på ytan. I goda vänners lag – och goda 
vänner hade han runt om i Svenskfinland 
– trivdes han och avslöjade sitt verkliga 
jag: humanisten, liberalen, idealisten. 

Vem var Tor Holm?
text av Anders G. Lindqvist
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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.ungdomsföreningar.fi, www.teater.fi

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. (NSU)
Borgfrökensgränd 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)
Handelsesplanaden 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
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