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 Observera att separat anmälan behövs för att delta i själva festen.
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6.11 Månadsmöte 

6.11 Svenska dagen -fest

24.11 Höstsammankomst för AV-föreningarnas styrelser.
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ekonomiutskottet sammanträder i regel en eller två veckor före ett styrelsemöte.
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Under våren har jag i mina ledare försökt beskriva hur jag 
ser på föreningen och dess verksamhet. En ledare hand-

lade om föreningens syfte och en om kretsarna. Jag konsta-
terade att kretsarna i kombination med den gemensamma 
verksamheten är hur syftet omsätts i verklighet. Jag vill nu se 
på gemensamma verksamheten. 

Månadsmöten, Årsfesten, Svenska 
Dagen-festen, Promenad- 
orienteringen, Föreningsresan och 
numera också Höstfesten är de 
traditionella elementen i fören-
ingens gemensamma verksam-
het. Om kretsarna är föreningens 
ambassadörer och i hög grad 
bidrar till att locka medlemmar till 
AV så skall den gemensamma verksamheten binda medlem-
marna samman. AV-andan får näring i kretsarna men når sin 
fullbordan först när föreningens medlemmar samlas på den 
gemensamma föreningsscenen. Föreningsscenen får inte bli 
främmande för kretsarna. Då hotar vi att förvandlas till ett löst 
konglomerat av verksamheter som endast delar en gemen-
sam bokföring och adress. 

Jag tror att en av våra viktigaste uppgifter under de kom-
mande åren är att stärka just den gemensamma verksam-

heten. Vi behöver se med kreativa ögon på allt vi gör och 
fundera hur vi kan göra det bättre och vi behöver fråga oss 
vad som kanske saknas. 

Det är särskilt viktigt att fundera på månadsmötena, som har 
en central funktion inom AV såväl praktiskt som symboliskt. 

När man läser om föreningens 
historia kan det inte förnekas att 
månadsmötenas program i da-
gens läge kan te sig smått torftiga 
jämfört med tidigare år. Inte i den 
meningen att programinslagen 
inte skulle hålla hög kvalitet, men 
att det är mindre program än 
tidigare. Å andra sidan är det idag 
många som tycker att söndagkväll 

är en besvärlig tidpunkt för den här sortens aktiviteter. Här 
finns mycket att fundera på, men en sak jag hoppas vi kan 
åstadkomma är att kretsarna skulle uppträda mer vid mötena.  

Slutligen vill jag önska alla föreningens medlemmar en skön 
och varm sommar! 

Sebastian Gripenberg
ordförande  

AV-andan får näring i kretsarna 
men når sin fullbordan först 
när föreningens medlemmar 
samlas på den gemensamma 
föreningsscenen.

Den gemensamma verksamheten 

REDAKTÖR SÖKES

Arbetets Vänner
Huvudföreningen söker 
en redaktör. Redaktören 
arbetar på arvodesbasis med 
att sammanställa material för 
Aveiten och årsberättelsen.

Uppdraget kan gott skötas vid 
sidan av ett normalt arbete, 
som bisyssla. Som redaktör 
samarbetar du med kansliet, 
kretsarna och föreningens 
aktiva om att plocka fram den 
viktigaste informationen och 
presentera den i tilltalande 
form i god tid. I uppdraget 
kan ingå möten kvällstid och 
veckoslut och att i mån av möj-
lighet delta i föreningens eve-
nemang. Redaktören förutsätts 
inte sköta Aveitens layout.

Ansökningar med CV och 
andra handlingar sänds till 
föreningens ordförande:  
gripenberg@gmail.com.

På frågor svarar  
Yrsa Ranki, 050 527 5082  
eller 
Sebastian Gripenberg,  
040 186 8009.

Välkommen till årets höstfest ”Taklags-
mjölk” 13.10 klockan 16 som firas till äran 
av att det gått 90 år sedan förenings-
huset byggdes. Då taklagsölet hölls 
28.7.1928 var det förbudslag så 
man måste bjuda på mjölk  
i stället för öl. Vi börjar festen 
klockan 15 med månadsmö-
te och föredrag om huset av 
arkitekt Tuula Pöyhiä. Efter 
föredraget bjuds på ”taklags-
mjölk” (också de som enbart 
deltar i månadsmötet är väl-
komna på ”mjölk”). Till bords 
går vi klockan 17. Det serveras 
en tre rätters middag med dryck-
er, vi underhålls av Octomus, all-
sång, AV-teaterns sketch, trevlig sam-
varo och dans!

Anmälningsdeadline är 21.9
Pris 30 €/person

”Taklagsmjölk” i oktober!

Enligt önskan ordnas talko två dagar, 
med början kl. 10.00:

Torsdagen 25.10 2018
Fredagen 26.10 2018
Vänligen meddela ordförande eller kon-

taktperson i din krets vilken dag du har 
möjlighet att ställa upp.

Vi bjuder på kaffe med dopp.

Vi ses i flitighetens tecken i andra vå-
ningen kl.10.00. Vi städar skåp och lå-
dor mm. Du är också välkommen om du 
kommer senare.

Tack på förhand och välkomna!

Tuula Mervasto
Tfn 050 516 3182

STÄDTALKO 2018
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Årsmötet
Arbetets Vänner i Lovisas sekreterare Nils-Erik Frejborg hälsa-
de de ca 35 årsmötesdeltagarna välkomna till AV i Lovisa. Han 
tackade Lovisas aveiter, som ställt i ordning med kaffe och smör-
gåsar. Därefter gav han ordet över till förbundsordförande Rune 
Öhman, som tackade värdföreningen för kaffet och de goda 
smörgåsarna på allas vägnar. Han framförde också sitt tack till 
AV i Lovisa för att de ställt upp som värdförening för årsmötet. 
Han nämnde att AV i Lovisa varit värd 7 gånger förut med bör-
jan år 1960. I år kan vi också fira att första representationsmötet 
skedde i Åbo år 1897 alltså för 100 år sedan.

Rune framförde sitt tack till alla aveiter i alla AV-föreningar för 
det arbete de gör. Han hälsade AV Facklans nya redaktör Anna 
Kujala välkommen till årsmötet. Därefter förklarade han årsmö-
tet för år 2017 öppnat kl. 15:03.

Årsmötets förhandlingar och  
styrelsens konstituerande möte
Vid årsmötet behandlades sedvanliga årsmötesärenden enligt 
förbundets nya stadgar, som godkänts av PRS den 19 januari 
2018. Verksamhetsberättelsen och bokslutet föredrogs och god-
kändes.  Medlemsavgiften för år 2019 bibehölls vid € 1,50 per 
inskriven medlem, vilket gäller också ständiga medlemmar. 

Nio (9) AV-föreningar hade sina officiella representanter när-
varande. Vid valet av Centralförbundets styrelse blev 20 repre-
sentanter återvalda och 1 nyvald emedan Kurt Lindström förut 
representerat Sörnäs i förbundsstyrelsen, men nu representerar 
Korso och ersätter Mia Portin. Den nyinvalda representanten 
till Centralförbundets styrelse är Jaan Siitonen, Sörnäs, som  

ersätter Kurt Lindström. För de övriga AV-föreningarna blev det 
omval av sina representanter. 

Till verksamhetsgranskare återvaldes Susanna Lundell, Huvud-
föreningen och som suppleant valdes Virpi Schauman, Huvudför-
eningen, som har fungerat som den andra verksamhetsgranskaren 
förut. Enligt förbundets nya stadgar räcker det med en ordinarie 
verksamhetsgranskare och en suppleant.

Hedersmedlemmen Anita Andersson, som tyvärr inte var när-
varande, hade framfört sitt tack till förbundet för inbjudan till års-
mötet samt skickade sina hälsningar till alla årsmötesdeltagare.

Samtliga till förbundsmötet hörande ärenden hade behandlats 
och ordförande förklarade årsmötet avslutat kl. 15:40.

Därefter höll styrelsen sitt konstituerande möte och förbundets 
ordförande Rune Öhman, Huvudföreningen återvaldes. Likaså 
återvaldes till förbundets viceordförande Margita Myllyniemi, 
Åbo och som ny Jaan Siitonen, Sörnäs. Till ekonom återvaldes 
Harriet Rydberg, Huvudföreningen. Benita Udd, Ekenäs åter-
valdes till förbundets sekreterare.

Skribent: Benita Udd

AVC:s årsmöte i Lovisa
Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte hölls lördagen den 14 april 2018 i Lovisa på Medborgarinstitutet, 
Degerbygatan 8, med Arbetets Vänner i Lovisa som värdförening.  Detta var AV-föreningarnas 66:e 
(sextiosjätte) förbundsmöte och 100:e (hundrade) representantmöte. 

Förbundsstyrelsen år 2018  
intill följande årsmöte

Ordförande Rune Öhman  Huvudföreningen
Viceordförande Margita Myllyniemi Åbo
Viceordförande  Jaan Siitonen  Sörnäs
Sekreterare Benita Udd  Ekenäs
Ekonom  Harriet Rydberg  Huvudföreningen
Medlemmar Åge Grahn  Sörnäs
  Ulla Lönnblad  Vasa
  Thomas Storgård  Vasa
  Kristina Frejborg   Lovisa
  Nils-Erik Frejborg Lovisa
  Inga-Lill Karlsson  Åbo
  Marianne Lönnqvist Borgå
  Maj-Britt Lindgren Borgå
  Annemarie Kalén-Michelsson Tölö
  Barbro Sulander  Tölö 
  Kurt Lindström  Korso 
  Sebastian Gripenberg Huvudföreningen
  Monika Weckström Huvudföreningen
  Rabbe Saxén  Huvudföreningen
  Kaj G Backas  Huvudföreningen
  Peter Oljemark  Huvudföreningen

Benita Udd tar emot AV Centralförbundets Hederstecken av 
ordförande Rune Öhman. Fotograf: Anna Kujala

Birgit Korhonen, som fungerar som guide i Lovisa, höll ett fö-
redrag under rubriken ”Gamla Lovisa” . Fotograf: Anna Kujala
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Viceordförande Kristina Frejborg hälsa-
de alla välkomna till Medborgarinstitutet 
där AV i Lovisa bjöd på kaffe och smörgå-
sar till årsmötesdeltagarna. 

Under kaffet fick vi höra en intressant 
föreläsning ”Gamla Lovisa” av Birgit Kor-
honen, som fungerar som guide i Lovisa. 
Hon berättade att Lovisa är grundad två 
gånger och upplöst en gång. År 1745 ef-
ter ett av de många krigen mellan Sverige 
och Ryssland, som slutade med att Ryss-
land tog en del av Finland. Andra gången 
upplöstes Lovisa och grannkommunerna 
Pernå, Liljendal och Strömfors 1.1.2010 
och samma datum blev det en kommun-
sammanslutning och den nygamla staden 
fick namnet Lovisa. Tidigare var invåna-
rantalet knappt 8000 men med kommun-
sammanslagningen nästan 16000. Mar-
karealen var tidigare 40 kvadratkilometer 
land och lika mycket vatten, men numera 
fördubblades markarealen 20 gånger (un-
gefär 800 kvkm och vattenarealen ungefär 
900 kvkm). Det betyder att Lovisa är stör-
re än Helsingfors, Esbo, Vanda och Gran-
kulla tillsammans (770 kvkm). 

På 1850-talet och framåt var Lovisa en 
populär badort med ”Hälsokällan” allt-
så Radiumkällans vatten, som botade alla 
krämpor som hysteri, nervsvaghet, mag-
katarr och reumatism, men smakade för-
färligt. Ryska badortsgäster besökte bador-
terna i Finland eftersom de var förmånliga 
och hörde till det ryska kejsardömet.

Musikanten Janne S tillbringade sina 
somrar, som liten pojke i Lovisa hos 
sin farmor och faster tillsammans med 
sin mamma och sina syskon Linda och 
Christian. Syskonen hade en egen trio 
och Janne komponerade musik för trion. 
Senare var Janne alla damers favorit. Han 
var en vacker man med tjockt och lockigt 
mörkt hår, elegant mustasch och fängs-
lande blå ögon med en intensiv blick. Han 
var glad och sorglös och alltid villig att 
spela för vännerna som samlades uppe på 
Kvarnåsen för att dansa och umgås. Enda 
problemet var att Janne förirrade sig ut i 
sina egna fantasier och egen takt. Senare 
kunde lovisaungdomarna säga att Jean 
Sibelius brukade spela dansmusik för 
dem. Fortfarande ordnas ”Sibeliusdagar-
na i Lovisa”, som är en kammarmusikfes-
tival till Sibelius ära vilken lockar en skara 
av internationella musiker till fantastiska 
konsertplatser i Lovisa. 

Man kan säga att ”Lovisa är en liten stad 
med stora upplevelser”. Tack för en intres-
sant skildring om Lovisa.

Efter årsmötet uppträdde AV-kören 
i Lovisa med två sånger. De framförde 
”Sången till Östra Nyland” text och musik 
av Jukka Kuoppamäki samt ”Lovisa-val-
sen” text Cab Brunila och musik Pentti 
Lasanen. Deras dirigent är Mia Aitokari, 
som ackompanjerade vid pianot.

Som avslutning sjöng alla tillsammans 
”Modersmålets sång” unisont.

Välsmakande middag
Nu förflyttade alla sig till andra sidan ga-
tan till Odd Fellowhuset, Degerbygatan 5, 
där middagen gick av stapeln. Vi önska-
des välkomna av AV i Lovisas ordförande 
Sten Staffans och så höjdes en skål. Odd 
Fellowhuset är byggt på 1900-talet med 
stockar donerade av bönderna. I dag ver-
kar fyra olika föreningar i huset.

Inför middagen var det fri placering och 
alla hittade snabbt sin plats. Middagen var 
uppdukad på ett stående bord och Nisse 
skötte dryckesserveringarna med glans.

Kocken Kaj Dufvelin stod för den väl-
smakande middagsmenyn. Han anlitas på 
många fester i bygden. 

Förrätt:      Tomatsoppa med bröd
Varmrätt: Rökt kassler med 
      potatisgratäng, grönsallad
Efterrätt:  Kaffe avec eller te 
      och gräddtårta
Bengt Oskar Blomqvist, AV medlem 

i andra led, underhöll med dragspel och 
sång samt roliga historier under kvällen. 
Det var en stor njutning att höra hans fina 
röst och de flesta sånger var bekanta och 
man nynnade med.

Centralförbundets ordförande Rune 
Öhman framförde sitt tack, efter avslutad 
middag, till AV i Lovisa för ett fint arrang-
emang för årsmötet och trevligt underhål-
lande program både före, efter årsmötet 
och under middagen. 

Rune Öhman meddelande att en person 
skall premieras med AV Centralförbun-
dets Hederstecken. Då han nämnde att 
det berör Benita Udd, blev undertecknad 
fallen från skyarna. Vilken överraskning! 
En större ära kan man inte få. Tack till alla 
som förordade detta.

Kurt Lindström höll tal, som utgående 
viceordförande eftersom Jaan Siitonen 
efterträder honom. Han ställde frågan att 
vad gör en viceordförande? Jo han/hon 
är ett stöd för sittande ordförande. Han 
nämnde att hans sista uppgift var att Be-
nita fick Hederstecknet. Han tackade AV i 
Lovisa för en jättefin fest.

Alla stortrivdes och stämningen var på 
toppen. En stor eloge till AV i Lovisa för 
Er hjärtlighet och familjära kväll vi fick 
uppleva tillsammans med trevliga aveiter. 
Tyvärr var det dags att tänka på refrängen 
redan kl. 21.15 då bussen avhämtade oss 
för att vissa resenärer skulle hinna med 
tåg och buss till sina hemorter. TUSEN 
TACK också för min del.

Skribent: Benita Udd

ARBETETS VÄNNER I LOVISA: PROGRAM OCH MIDDAG

AV-kören i Lovisa. Dirigent Mia Aitokari längst till höger. Fotograf: Benita Udd
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Ordförande  Harry Stenvall upplyser mig 
om föreningens verksamhet. AV i Vasa, som 
grundats 1896, räknar med 220 medlemmar 
av vilka ett fyrtiotal sjunger i kören. 

Verksamheten är rätt musikdominerad 
– de övriga verksamhetsformerna är or-
kestern, folkdanslaget och linedansen. Till 
hösten ska man också starta en jogagrupp. 
Medelåldern är , som i andra motsvarande 
föreninger, rätt hög, för det är svårt att få 
med ungdomar i verksamheten.

Jag blir så lycklig av att sjunga!
Just denna kväll övar kören tillsammans 
med orkestern för sin konsert ett par kväl-
lar senare. Som tema för konserten har 
man valt vår och kärlek och för det det te-
mat är det klart lättare att hitta material än 
för t.ex. höst och kärlek. AV-kören har se-

dan 1987 letts av Petter Eklund, som varit 
med i många körsammanhang, bland an-
nat som förbundsdirigent. Det går inte att 
missta sig på sångarglädjen och den goda 
stämningen inom kören. Under pausen 
medan orkestern övar skilt samtalar jag 
med flera av koristerna och alla säjer de 
samma sak: det är så roligt att sjunga. Man 
glömmer sina vardagsbekymmer och le-

Om vår och kärlek
Ett besök i Vasa

Nyss anländ med tåg till Vasa på 
ett kort besök stöter jag oväntat 
ihop med Sture Borgar och blir 
presenterad. Våra pappor var 
sin barndom och ungdom nära 
kompisar och scoutvänner, men 
vi två har inte träffats förut. Under 
samtalet framkommer, att Sture 
sjunger i AV-kören i Vasa och 
han inbjuder mig och min vän 
att komma och följa med deras 
övning samma kväll. Vi antar 
inbjudan och så får jag material till 
en liten artikel för Aveiten.

www.Finnssommarteater.fi

Finns 
sommarteater

Av Katja Krohn, Regi: Oskar Silén

 7.6-1.7.2018
e e
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ver för en stund i en annan värld. Köröv-
ningen är veckans höjdpunkt. En av koris-
terna berättar, att hon trodde, att hon inte 
kunde sjunga, men nu har hon  lärt sig. En 
annan berättar, att hon som körens älds-
ta medlem med sina nittiofem år ibland 
tycker, att hon kanske borde sluta – men 
fortsätter ändå då det är så roligt! 

Då det gäller val av sånger vill dirigenten 
Petter låta alla få komma fram med sina 
önskemål, vilket har lett till en varierande 
repertoar genom åren.

I pausen serveras kaffe och bulle, som i 
tur och ordning bjuds av två korister åt 
gången. Man har också andra samman-
komster och fester än övningar och kon-
serter. Nyårsvakan är en tradition, liksom 
också oktoberfesten samt vår- och höst-
mötet.

Samarbete önskas
Kören har under årens lopp flitigt delta-
git i sångfester ordnade av förbundet, dvs 
FSSMF, men det skulle vara roligt med lite 
mer samarbete med andra körer däremel-

lan. Det finns ju faktiskt en hel del av dem 
i Vasa och i de andra svenskösterbottniska 
städerna, så det borde inte vara svårt att 
hitta samarbetspartners, bara man kom-
mer sig för. Samarbetet med orkestern, 
som också är en av AV:s kretsar,  upplevs 
positivt både av sångare och musiker.

Och sen blir det konsert
Ett par dagar senare är det dags för vår-
konsert. Salen är vackert utsmyckad med 
en mängd blommor i blått och gult, vil-
ka också är körens färger. Vi får höra, att 
det är dirigentens fru Karin, som står för 
blomsterutsmyckningen – utom att hon 
också är en bärande stämma i kören. Pro-
grammet upptar ett antal allsånger, vilket 
känns trevligt speciellt inför Vappen. Or-
kestern ledd av Päivi Löfroth inleder med 
Piazzolla och Vivaldi  och med violinsolo 
av Veronica Wiander,  som – visar det sig 
senare – också spelar i Wasa sinfonietta. 
Denna gång har man också fått flankstöd 
av Malax Hornseptett, som tutar på och 
höjer vappstämningen. Man kan riktigt 

känna hur luften fylls av ballonger och 
vita mössor.

AV-körens eget val av repertoar upptar 
en mängd bekanta körsånger allt från En 
sommardag i Kangasala och Under rönn 
och syrén, med vilka man vill komma 
ihåg jubilerande Topelius, till Har du 
visor min vän och Ta mig till havet. Min 
personliga favorit var Kärleken (mera 
känd som Only love i Nana Mouskouris 
tolkning), som klingar fint och låter bra 
också på svenska.

Malax Hornseptett serverar Tango Jalou-
sie och Böhmisk polka och sen som sock-
er på botten en härlig version av Summer-
time.

Den vårliga och varmhjärtade konserten 
avslutas med att alla stämmer upp i Auld 
Lang Syne: We’ll take a cup o’kindness yet 
for auld lang syne.

På återseende, AV-kören och -orkestern 
i Vasa!

Text och foto: Moa Lindeman
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Tävlingen i miniatyrgolf kretsarna emellan i arrangemang av 
Ungdomskretsen arrangerades lördag 19.5.2018 för trettionion-
de gången. I tävlingen deltog fyra kretsar. Lagtävlingen vanns av 
Bridgeklubben (Dag Svedstedt och Leif Schauman) med 119 
slag. Bästa individuella resultat, 53 slag hade Rauno Iiskola från 
Squaredanslaget.

Resultaten uppnåddes denna gång med banorna traditionellt 
inställda i lättaste positionen, enligt Ungdomskretsens reglemen-
te för miniatyrgolfen från år 2004. Förra året, 2017 var banorna 
undantagsvis inställda i svåraste läget.

Stefan Ekholm 
Ungdomskretsen

Placering Krets   Antal slag

1  Bridgeklubben   119

2  Squaredanslaget  131

3  Seniordansklubben  136

4  Walentinakören  150

Bridgeklubben mästare i minigolf
Resultat i minigolftävlingen 19.5.2018

Kretsarnas framgångar 1980–2018
Krets  Antal vinster År
Sångkören  12 1984, 1985, 1987, 1988, 1992,  
    1993, 1994, 1995, 1998, 1999,  
    2001, 2003
Bridgeklubben  9 1989, 1991, 2005, 2006, 2008,  
    2012, 2014, 2017, 2018
Squaredanslaget  7 2000, 2002, 2007, 2010, 2011,  
    2013,2015
Walentinakören  
(tid. Sånggruppen) 4 1981, 1982, 1990, 2004
Seniordansklubben 2 1997, 2009
Ungdomskretsen 2 1980, 2016
Folkdanslaget  1 1983
Sällskapskretsen  1 1986
AV-teatern  1 1996

Arbetets Vänner Huvudföreningens tävling i 
miniatyrgolf kretsarna emellan i arrangemang 
av Ungdomskretsen

Resultat sedan starten år 1980
År Segrare
1980 Ungdomskretsen
1981 Sånggruppen
1982 Walentinakören
1983 Folkdanslaget
1984 Sångkören
1985 Sångkören
1986 Sällskapskretsen
1987 Sångkören
1988 Sångkören
1989 Bridgeklubben
1990 Walentinakören
1991 Bridgeklubben
1992 Sångkören
1993 Sångkören
1994 Sångkören
1995 Sångkören
1996 Teaterkretsen
1997 Seniordansklubben
1998 Sångkören
1999 Sångkören
2000 Squaredanslaget
2001 Sångkören
2002 Squaredanslaget
2003 Sångkören
2004 Walentinakören
2005 Bridgeklubben
2006 Bridgeklubben
2007 Squaredanslaget
2008 Bridgeklubben
2009 Seniordansklubben
2010 Squaredanslaget
2011 Squaredanslaget
2012 Bridgeklubben
2013 Squaredanslaget
2014 Bridgeklubben
2015 Squaredanslaget
2016 Ungdomskretsen
2017 Bridgeklubben
2018 Bridgeklubben

Minigolftävlingen spelades i soliga men något blåsiga Edesviken.  
Fyra lag deltog.
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När beslutet att bryta sig ur Helsingfors 
arbetarförening togs av en grupp svensk-
språkiga på Nybergs kafé i januari 1891 
hade man ingen egen lokal. Till en början 
förde den nygrundade AV-föreningen en 
ambulerande tillvaro. Det första styrelse-
mötet 5.3.1891 hölls på Svenska klubben 
på Alexandersgatan 12. Föreningen höll 
tillställningar även bland annat i Brand-
kårshuset (där föreningen höll sitt konsti-
tuerande möte och stadgarna godkändes 
2.3.1891), i Hotel Kämps festvåning, Stu-
denthuset och Brunnshuset.

Redan det första verksamhetsåret beslöt 
föreningen att skaffa en egen lokal. Den 
första hyrdes 1.6.1891–1.6.1892 på Uni-
onsgatan 20, en sal och två rum. Lokalen 
var på tok för liten, särskilt som föreningen 
under det första året erhållit restaurations-
rättigheter. Från och med juni 1892 hyrde 
föreningen sju rum, tambur och kök på 
Lilla Robertsgatan 4–6 för tre år. Denna lo-
kal visade sig ändå vara otillräcklig för för-
eningens behov och dessutom i bristfälligt 
skick, varför man flyttade till Södra Maga-
singatan 4. Här förfogade föreningen över 
en stor samlingssal och sex rum.

Inom loppet av fem år hade föreningen 
alltså hunnit hyra tre lokaler, vilket sporra-
de styrelsen att se sig om efter en egen gård, 
särskilt som ägaren av Södra Magasingatan 
4 beslöt att lägga ut fastigheten till salu.

En kommitté med uppgift att leta efter en 

lämplig fastighet bildades i april 1896. Ar-
betet gav resultat och Annegatan 26 i kvar-
teret Lärkan köptes 29 september samma 
år för 95.000 mark av stadsfogden Gustaf 
Eklund och hans hustru Amalia Eklund. 
På den tiden var fastigheten på Annegatan 
bebyggd med ett stenhus i två våningar, 
ett trähus, uthus och källare. I stenhuset 
verkade två butiker och i trähuset en. För-
eningslokalen inrättades i trähuset. Efter 
renovering togs föreningshuset i bruk med 
en högtidlig invigningsfest 9.10.1898.

Mångåriga diskussioner
Trots att den egna föreningslokalen var 
rymligare och bekvämare än de tidigare 
hyrda lokalerna, krävdes ständiga repa-
rationer. Redan på februarimötet 1904 
väcktes förslaget att bilda ett byggnadsak-
tiebolag och vid vårmötet 1905 togs frå-
gan om betydande ombyggnadsarbeten 
på nytt upp, men inte heller nu fattades 
några beslut. Man fortsatte underhålla de 
befintliga byggnaderna.

På marsmötet 1914 dyker byggnadsfrå-
gan upp igen. Förslaget var att bilda ett 
byggnadsaktiebolag med ett aktiekapital 
på 150000 mark, av vilket AV skulle stå för 
hälften. Ritningarna gjordes av AV-med-
lemmen, tidigare styrelseordförande, ar-
kitekt Albert Nyberg och kostnadsförsla-
get steg till 567000 mark. Men föreningen 
drog sig för att ge sig in på så vidlyftiga 

byggnadsaffärer – varför det är anmärk-
ningsvärt att föreningen knappt femton 
år senare satsar på ett byggprojekt som är 
nästan tio gånger så dyrt! I stället gjordes 
omfattande reparationer och förstoring-
ar av föreningshuset åren 1915, 1919 och 
1922, även om det redan före världskrigets 
utbrott fanns planer på ett stenhus i fem 
våningar.

Flytta, bygga nytt eller bygga om?
I mitten av 1920-talet var tiderna bättre 
och professor Lars Sonck lade på fören-
ingens inbjudan fram ett projekt till ny- 
och ombyggnad av gården.

Parallellt med planen att bygga om eller 
nytt fanns också tanken att sälja gården 
och skaffa sig ett annat föreningshus. Ett 
förslag var Skyddskårens tidigare hus på 
Kaserngatan. På styrelsemötet 2.3.1927 
gick åsikterna beträffande om gården 
ska säljas eller inte i sär och på följande 
möte 17.3 behandlades professor Soncks 
omarbetade kalkyler för ett nybygge. Ord-
förande Göran Leopold fick då i upp-
gift att ”införskaffa alla möjliga uppgifter 
och möjligheter för gårdens eventuella 
bebyggande”. I slutet av april fick eko-
nomen i uppgift att i Hufvudstadsbla-
det införa en annons om försäljning av 
föreningsgården, för att ta reda på går-
dens aktuella värde. Styrelsemedlemmen  
Hjalmar Jäger lade i samma veva 

år sedan husets  
grundsten lades90

13.5.1928 lades grundstenen för det nuvarande föreningshuset på Annegatan 26. Det var startskottet till 
byggandet av det ståtliga stenhuset med fem våningar och stor källare. Före byggstarten pågick en flerårig 
debatt om föreningens lokal.
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fram ett förslag att bebygga den delen av 
tomten där det nu fanns ett lider. Försla-
get lades till de övriga byggnadsprojekten.

I maj 1927 beslöt styrelsen sammankalla 
ett extra föreningsmöte 9:e juni, där det fö-
reslås att föreningen vidtar ett nybygge och 
medlemmarnas åsikter om detta tillfrågas. 
Det slutliga beslutet att riva de gamla bygg-
naderna och bygga nytt fattades 26.10.1927. 
Då beslöt man även att inteckna gården och 
tomten för en summa av upp till 5,4 mil-
joner mark. Lån till nybygget beviljades av 
Nordiska föreningsbanken.

Byggnadskommitténs centrala roll
Byggärendena hade i maj 1927 tilldelats 
en särskild byggnadskommitté beståen-
de av E.G. Hellström, Walter Rahkonen, 
Herman Myhrberg, A.W. Nyberg och E. 
Engblom. Vid grundstensläggningen vå-
ren 1928 hade en del medlemmar avgått 
och ersatts av andra, så att kommittén be-
stod av E.G. Hellström, Walter Rahko-
nen, Hjalmar Jäger, J.E. Lundqvist och 
Algot Koskela. Som kommitténs ordfö-
rande fungerade fram till sommaren 1928 
Hellström och därefter Jäger. Den verk-
ligt tunga arbetsbördan hade emellertid 
kommitténs sekreterare Walter Rahko-
nen, som tillika var föreningens ekonom, 
disponent och kassör – hans arvode höj-
des därför till 1000 mark i månaden.

Under sin verksamhet sammanträdde 
kommittén 26 gånger. Ett viktigt beslut 
för kommittén var att ta ställning till hur 
det nya huset skulle utformas. Förslag på 
en byggnad med två flyglar av arkitekt 
Schultz fanns, men han drog sig ur pro-
jektet då kommittén ville ha en byggnad 

I ett hörn av staden växte fram 
engång ur gruset,
på den plats där fordom  
jättefuror susa, 
gården med det gamla,  
nu till rivning dömda samlingshuset.

Medan röda hanen gol  
en gång i morgonväkten,
brunno nabogårdarna av trä  
runt berg och backar,
men det gamla huset  
rördes ej av heta fläkten.

Mycken split och ävlan  
huset skådat redan
uti minnesrika släktleds  
växlingsrika dagar,
men som andra snart  
hon går i sagans skimmer dädan.

Dock vi minns, tacksamt tälja skola,  
vad hon varit,
för oss alla, hög som låg,  
i dagar genomlevda.
Som ett soligt vårdagsskämt  
hon snart ifrån oss farit.

Uti samlingshusets ställe  
reses snart ur gruset
en av nya framtidsperspektiv  
omstrålad jätte.
Tidsnog blir oss givet  
delta uti glädjebruset.

Må sen vi som fylking  
samlas kring vår blåa fana.
Sommarn stundar, vår är tiden,  
minnen ha vi många.
Nu framåt mot nya mål  
på ärans sköna bana!

På bilden överst det gamla föreningshuset på Annegatan 26. Planritning på det 
gamla föreningshuset 1908. Till höger dagens föreningshus, som togs i bruk 1929.

Dikten ovan är skriven av Pehr E. Hallblom 1928.

Det gamla huset

En erinran och en uppmaning
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SEPTEMBER  
måndag 03.09.2018 Partävling
torsdag 06.09.2018 Partävling
måndag 10.09.2018 Partävling
torsdag 13.09.2018 Partävling
måndag 17.09.2018 Partävling 
torsdag 20.09.2018 Partävling
måndag 24.09.2018 Parmästerskap del I  
   Förhandsanmälan senast 21.09.2018
torsdag 27.09.2018 Partävling

OKTOBER 
måndag 01.10.2018 Parmästerskap del II
torsdag 04.10.2018 Partävling
måndag 08.10.2018 Mixed MP       Anmälan på Bilbo.
torsdag 11.10.2018 Partävling
måndag 15.10.2018 Partävling    
torsdag 18.10.2018 Partävling
måndag 22.10.2018 Partävling 
ti-to 23–25.10.18    Bridgeresa
torsdag 25.10.2018 Partävling
måndag 29.10.2018 Partävling

NOVEMBER 
torsdag 01.11.2018 Partävling
måndag 05.11.2018 Partävling
torsdag 08.11.2018     Partävling
måndag 12.11.2018 Höstmöte och Partävling 
torsdag 15.11.2018 Partävling
måndag 19.11.2018 Partävling
torsdag 22.11.2018 Individuellt mästerskap. 
   Förhandsanmälan senast 20.11.2018
måndag 26.11.2018 Julsimultanen
torsdag 29.11.2018 Partävling

DECEMBER 
måndag 03.12.2018 Partävling 
torsdag 06.12.2018 Harald Nordbergs MP-minnestävling.  
   Anmälan på Bilbo.
fredag 07.12.2018 Board-A-Match, MP-lag. Anmälan på Bilbo.
måndag 10.12.2018 Partävling 
torsdag 13.12.2018 Partävling samt %-tävling.  
måndag 17.12.2018 Julfest
torsdag 20.12.2018 Partävling
måndag 24.12.2018 Ingen tävling
torsdag 27.12.2018 Partävling
måndag 31.12.2018 Ingen tävling

Klubbkampen mot Ekenäs spelas i Helsingfors. Datum meddelas senare.

Vårsäsongen börjar torsdagen den 3.1.2019

www.arbetetsvanner.fi
Dörrkod 1891.

Styrelsen för Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen

Bridgeklubben inom AV Huvudföreningen rf. 

PROGRAM HÖSTEN 2018

med tre flyglar. Uppdraget gavs till slut 
åt arkitektbyrån Frosterus & Gripenberg. 
Det nya huset ritades av arkitekt Ole  
Gripenberg, som hade ritningarna och 
kalkylerna klara 29.12.1927.

En idé som byggnadskommittén ock-
så utredde var att bilda ett fastighetsbo-
lag tillsammans med en eller flera andra 
svenska föreningar. Byggnadskommittén 
kom fram till att ett sådant samgående 
inte är ändamålsenligt för föreningen, 
eftersom föreningens insats proportions-
vis skulle bli för stort i förhållande till de 
andra aktionärerna. Dessutom ansåg man 
att nybygget är en bra affär för föreningen.

I februari 1928 meddelade kommittén 
att entreprenörskontraktet med AB Skån-
ska Cementgjuteriet undertecknats. En-
treprenadbeloppet var 4490000 mark. Till 
föreningens kontrollant vid bygget anlita-
des byggmästare Svante Olsson.

Farväl till det gamla
De gamla byggnaderna började rivas 
2.4.1928. Före det hölls en avskedsfest den 
24:e mars med supé och tal. Under de tret-
tio år föreningen varit verksam i “Stugan” 
hade många fina minnen uppstått. Man 
sade farväl till det gamla huset med visst 
vemod, vilket kan utläsas från de telegram 
som kom in i samband festen.

Rivningsarbetena gick snabbt. När grund-
stenen för det nya huset lades 13:e maj höll 
ordförande Göran Leopold ett tal, där han 
uttalade förhoppningen att det skrin som 
placerades i husgrunden aldrig skulle se 
dagens ljus, utan att huset måtte bestå som 
en svenskhetens borg för ovärderliga tider. 
Manifestet som fanns i metallskrinet inne-
höll bland annat uppgifter om Arbetets 
Vänner huvudföreningen, om fastighets-
köpet 1896, om större reparationer och 
nybyggnadsplanerna. I skrinet lades också 
föreningens stadgar samt nickel- och kop-
parmynt som då var i bruk.

Den första tegelstenen påmurades av kam-
rer Edvard Wegelius, direktör Pehr E. Hall-
blom och fröken Eugenie Sundström. Även 
ingenjör A.W. Liljeberg, som representerade 
byggnadsentreprenören, deltog i akten.

Efter grundstenens murande fortskred 
byggarbetet i rask takt. Redan 28 juli bjöds 
byggarbetarna på taklagskaffe och mjölk, 
då det var förbudstider och öl inte kunde 
ställas fram. 

För att fira föreningshuset bjuder förening-
en på “taklagsmjölk” i oktober, läs mera på 
sidan 3!

Text: Anna Kujala

Källor: AV Huvudföreningens styrelseprotokoll 1926–
1929, historikerna “Arbetets Vänner 1891–1941 Jubi-
leumsskrift”, “En fackla tändes” och “Facklan brinner” 
samt diverse dokument med anknytning till förening-
ens fastighet och verksamhet bevarade i AV:s arkiv.
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När det nuvarande AV-huset stod 
klart 1929 blev det aktuellt att 
anställa en vaktmästare. Först 
på posten var en poliskonstapel 
Julius Ahlgren, hemma från 
Kyrkslätt. I dag innehas tjänsten av 
Oskar Thesslund.

Oskar Thesslund har skött om förenings-
huset i snart sju år. Till hans uppgifter hör 
bland annat att fixa mindre saker som gått 
sönder eller behöver bytas ut och se till att 
utrymmena är städade. 

– Jag brukar börja arbetsdagen med att 
gå igenom alla utrymmen och kolla att allt 
är okej och se vad som behöver åtgärdas. 
Alltid är det något på gång, stolar går sön-
der, lampor ska bytas ut, det behöver stä-
das. När det är en tillställning plockar jag 
på förhand fram bord och stolar och tar 
emot folks utekläder i garderoben. 

Oskar är ”Hesakunde” sedan födseln. När 
han är ledig tar han gärna en tur till landet 
i Lappträsk, men trivs bäst med att både bo 
och arbeta i Helsingfors centrum såsom 
han gjort i hela sitt liv. Också AV har varit 
en del av hans liv sedan barndomen. 

– Mamma och pappa dansade i folkdans- 
laget och jag var själv med i juniordans- 
laget som liten. Jag minns att när jag som 
femåring började dansa var jag den enda 
pojken, så den första gången stod jag väl 
mest och såg på…

Som tonåring i mitten av 1990-talet bör-
jade Oskar jobba i AV-husets garderob i 

samband med olika tillställningar som 
hölls i huset. Garderoben på bottenplan är 
fortfarande hans favoritutrymme i huset.

– Hela huset är kärt. Jag gick här i dagis och 
det här huset har för mig alltid varit en trygg 
plats med trevliga människor. Men gardero-
ben är min favorit eftersom det var där jag 
började jobba och jag har så många roliga 
minnen därifrån. Där träffar jag människor 
som ska på fest, folk är pratsamma och glada. 

Mycket har hållits lika inom AV genom 
åren, även om en del ansikten försvunnit, 
säger Oskar. En favorittillställning är de tra-
ditionella barnfesterna på Trettondagen.

– Jag har varit med om festerna själv som 
barn, väntat ivrigt på att jultomten ska 
komma. Och nu har min dotter i sin tur 
fått vara med på dem.

I flera år drev Oskar konditionssalen Eli-
te Gym på Lilla Robertsgatan. I september 
2011 gick AV:s dåvarande vaktmästare 
Tomson Holmlund i pension och posten 
blev lediganslagen.

– Så jag sålde gymet och tackade ja till 
vaktmästarjobbet.

Aktiv inom FBK
Ett annat intresse familjen Thesslund delar 
är den frivilliga brandkårens verksamhet.

– Jag började i Helsingfors FBK som 
6-åring. Nu är jag inte längre med i larm- 
avdelningen, utan sköter om utrustningen.

Helsingfors FBK är en förening grundad 
1864 och har utrymmen vid Albertsga-
tans och Lönnrotsgatans hörn. Förening-

en förfogar över två släckningsbilar och 
en manskapsbil. 

– I dag har vi cirka 200 medlemmar, men 
ännu på 1960-talet när pappa kom med i 
verksamheten var vi cirka 1000. Och då 
var vår FBK nästan helt svenskspråkig, i 
dag är vi bara ett dussin svenskspråkiga.

Sammanlagt finns det tio frivilliga brand-
kårer i Helsingfors. Deras uppgift är att bistå 
den ordinarie brandkåren vid behov. Ofta 
handlar det om eftersläckning. Dessutom 
har djurräddningen flyttats över till FBK.

Oskar berättar att en del av FBK- 
verksamheten är att delta i olika tävlingar 
mot andra brandkårer.

– FBK-verksamheten är både rolig och 
nyttig. Dels träffar man kompisar, dels lär 
man sig mycket och utvecklar sitt säker-
hetstänkande.

Oskar är även AV-husets skyddschef, 
och han tror att åren inom FBK hjälper 
honom i den uppgiften.

– Jag går också igenom de inhysta fir-
mornas utrymmen. Det är inte ofta jag 
behöver säga till om något.

Har du tips för oss läsare hur vi kan för-
bättra brandsäkerheten i våra hem?

– Det handlar om ganska enkla saker. 
Se till att det finns brandvarnare och byt 
ut batterierna i den regelbundet. I köket 
är det bra att ha en släckningsduk. Det 
är också bra att ha en liten brandsläckare 
hemma och att se till att den underhålls 
eller byt ut med fem års mellanrum. 

Text & foto: Anna Kujala

Han har koll på huset

Sykretsen  Varannan tisdag 15.00–18.00,  
   Källarsalen

AV-teatern   Repetitioner och föreställningar  
   enligt schema, Festsalen

Folkdanslaget   Onsdagar  19.00–21.00,  
   Kretsarnas sal

Sällskapskretsen  Varannan torsdag  15.30–18.00,  
   Källarsalen

Bridgeklubben  Måndagar  18.00–22.00,  
   Kretsarnas sal
   Torsdagar  18.00–22.00,  
   Kretsarnas sal

Ungdomskretsen En tisdag i månaden,  
   Klubblokalen

Walentinakören  Tisdagar 18.30–21.00,  
   Kretsarnas sal

Seniordansklubben  Tisdagar  16.30–18.00,  
   Festsalen

Squaredanslaget  Torsdagar (squaredans)  
   18.15–20.45, Festsalen
   Onsdagar (rounddans)   
   16.15–17.45, Festsalen
   

Bokklubben   Andra onsdagen i månaden  
   18.00–19.30, Klubblokalen
  

Musikklubben   Fredagar  19.00–22.00,  
   Klubblokalen

Konstklubben AV Måndagar 12.00–15.00,  
   Klubblokalen

Sandelssällskapet  Två träffar per år

KRETSARNAS KALENDARIUM  2018
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År 2017 innebar en återgång till normal verksamhet inom 
föreningen efter det stora 125-årsjubileet 2016. Verksamheten 
har varit omfattande och min känsla är att kretsarna har gott 
flyt! Styrelsen var 2017 i hög grad sysselsatt med fastighets-
frågor. En viktig nyhet under året var det nya rådgivande 
organet i fastighetsfrågor, som snabbt har visat sitt värde. 
Höstfesten har etablerat sig och funnit sin plats i föreningens 
verksamhetsutbud. Temat Finland 100 var givet och festen 
var en stämningsfull blandning av solennt och uppsluppet! 

Jag vill uttrycka mitt varma tack för alla insatser för förening-
en under 2017. En stor del av föreningens verksamhet bygger 
på frivilliga insatser. Det är vår styrka och talkoandan lever på 
AV. Med en stabil ekonomi, fastighetens förvaltning på solid 
grund och beundransvärda frivilliga insatser inom hela fören-
ingen är det med stor tillförsikt vi sätter punkt för 2017. 

Sebastian Gripenberg
Ordförande, Arbetets Vänner Huvudföreningen r.f.

FÖRENINGENS LEDNING OCH FUNKTIONÄRER 
Arbetets Vänner, Huvudföreningens verksamhet leds av för-
eningens styrelse, verksamhetsledare samt kretsarnas ledare 
och funktionärer. 

En sammanställning över föreningens organisation ingår i 
årsberättelsen. 

MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN 
Tisdagen den 1 mars 2017 var Arbetets Vänner Huvudför-
eningen rf: s årsmöte med behandling av de stadgeenliga 
ärendena. Ordförande Sebastian Gripenberg presenterade 
föreningens årsberättelse som fick sitt godkännande. Verk-
samhetsledaren Niki Hamro presenterade bokslutet som 
fastställdes, efter att mötet tagit del av de olika utlåtandena 
som hör saken till.

Personvalen inleddes med val av styrelsemedlemmar, den-
na gång var Harriet Rydberg, Rabbe Saxén, Peter Oljemark 
och Benita Udd i tur att avgå. Benita Udd hade meddelat att 
hon inte ställde upp för omval medan de andra hade ställt 
sig till förfogande för ytterligare en treårsperiod. Dessutom 
förelåg kompletteringsval för Harald Udds återstående man-
datperiod. Rabbe Saxén, Peter Oljemark, Harriet Rydberg 
och Robin ”Effe” Sundberg valdes till styrelsen för tre år och 
Inge Blomander valdes till styrelsen för Harald Udds reste-
rande mandat på två år.

Till De Äldres Råd återvaldes – Åke Sjölund, Inger Sand-
ström, Marita Helsingius, Helge och Anja Löfman samt 
valdes Benita Udd.

Till Inventeringsnämndens återvaldes – Rabbe Saxén och 
Anders Häggblom samt valdes Kim Fredriksson.

Angående revisorerna föreslog styrelsen fortsatt förtroende 
för Rabbe Nevalainen och som suppleant revisionssamfun-
det Altum Audit Oy Ab, vilket godkändes.

Månadsmötena är föreningens högsta beslutande organ. 
Under året har föreningen sammankommit till åtta månads-
möten under den ordinarie verksamhetsperioden.

Förutom förhandlingar har programmen vid månadsmötena 
bestått av frågesporten om dr. Bunduls pris som vanns av 

Bridgeklubben i januari. På månadsmötet i februari visade 
verksamhetsledare Niki Hamro bilder från jubileumsåret var-
efter det var lopptorg där föreningens överloppssaker såldes. 
På månadsmötet i april hölls föredrag av pol. mag. Anders 
G. Lindqvist under rubriken ”Johannes Klockars, en folkbild-
ningens femkampare”. På vårens sista möte i maj berättade 
verksamhetsledare Robin ”Effe” Sundberg, producent för 
Hangö Teaterträff, om teaterdagarna i Hangö 8–11.6.2017 och 
Walentinakören uppträdde. 

Höstens verksamhet inleddes med månadsmötet i septem-
ber då konstklubbens ordförande Kristian Teir presenterade 
utställningen 100 finlandssvenska akvareller som förevisades 
i Festsalen 10-12.9.2017.

På oktober månadsmöte presenterade Lena Karhu, från 
Svenska Centralarkivet, arkivet och berättade med ord och 
bild om föreningens arkivmaterial.

Vid månadsmötet i december fastställdes föreningens bud-
get och verksamhetsplan för 2018 varefter Walentinakören 
bjöd på traditionellt julprogram med Walentinakörens Lucia, 
körsång och Seniordansarnas uppträdande till körens sång.

Arbets- och ekonomiutskottet har sammanträtt sex gånger 
och De Äldres Råd har sammanträtt en gång. 

AV Kulturfondens delegation har under året sammanträtt 
två gånger. 

Festgruppen sammanträdde inte under året.

FESTER OCH SAMKVÄM
Barnfest 
På trettondagen den 6 januari ordnades föreningens traditio-
nella barnfest. Festen inleddes med det traditionella besöket 
av Finlands Lucia.  Därefter var det dags för trollkarlen att inta 
scenen. Under pausen fick barnen meta och förfriska sig med 
saft och pepparkakor, medan de äldre tog sig en kopp kaffe. 
Folkdansarna ledde ringlekarna och festen avslutades med 
besöket av julgubben, som delade ut snaskpåsar till barnen. 
Cirka 55 vuxna och 65 barn förutom festbestyrelsen som stod 
för arrangemangen deltog i festen.

Årsfest 
Årsfesten firades söndagen den 12 mars med välkomstord 
av föreningens vice ordförande Monika Weckström och 
Festtal av scoutchef Malin Lindholm. Seniordansklubben, 
Squaredanskretsen och Walentinakören stod för kretsarna 
uppträdanden och Rune Öhman tillkännagav Arbetets Vänner 
Huvudföreningens Kulturfonds stipendier.

Finland 100 år festen
Finlands 100 års jubileum firades 14.10 med en fest för 
medlemmarna. Festen inleddes med Vårt Land, ordförandes 
hälsning och modersmålets sång. Festtalet hölls av Staffan 
Bruun som under året skrivit en följetång i Hufvudstadsbladet 
om viktiga händelser i rikets historia. Finlandia sjöngs också 
som allsång varefter det serverades mousserande vin. Små-
ningom fick vi följa med en stand-up show med Jack Björk-
lund. Middagen tillreddes och serverades av Sjöscoutkåren 
Vikingarnas raska gossar och kunde avnjutas vid mingelbord 
utspridda i Foajén och Festsalen.

ÅRSBERÄTTELSE

Verksamhetsåret 2017
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Svenska Dagen
Föreningens traditionella Svenska Dagen-fest den 6 novem-
ber inleddes med Modersmålets Sång, varefter vice ordfö-
rande Monika Weckström hälsade välkommen.

Årets festtal hölls av språkvårdare Eivor Sommardahl med 
rubriken ”Vart är svenskan på väg?”.  Uppträdanden av Folk-
danslaget, Squaredanskretsen, Musikklubben och Walen-
tinakören. Festen var öppen för allmänheten. 

AV-föreningarnas styrelsers höstsammankomst
Föreningen inbjöd sina syskonföreningar till traditionell höst-
sammankomst lördagen den 25 november. I sammankom-
sten deltog cirka 40 personer. Före den traditionella diskus-
sionen med AV-föreningarnas översikt av sina verksamheter 
berättade Per-Erik Lönnfors om viktiga världshändelser. Efter 
middagen uppe i Kretsarnas sal, samlades gästerna nere i 
Klubblokalen för friare samvaro vid en kopp kaffe.

TÄVLINGAR 
Frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris, arrang-
erades av Sandelssällskapet som vunnit tävlingen föregåen-
de år. Detta år vann Bridgeklubben. 

Minigolfturnering 
Tävlingen i miniatyrgolf kretsarna emellan arrangerades 
av Ungdomskretsen lördagen den 13 maj för trettioåttonde 
gången. 

Lagtävlingen vanns av Bridgeklubben (Maj-Britt Jensen och 
Leif Schauman) med 163 slag. Bästa individuella resultat, 73 
slag hade Leif Schauman från Bridgeklubben.

Resultaten denna gång är inte jämförbara med tidigare år 
eftersom banorna där man kunde ställa in svårighetsgraden 
var inställda i svåraste läget. Detta betyder i genomsnitt flera 
slag per bana, dvs. sämre resultat än med inställning enligt 
lättaste alternativet. Enligt Ungdomskretsens reglemente 
för miniatyrgolfen från år 2004 skall banorna vara inställda i 
lättaste positionen.

Promenadorientering
Årets promenadorientering gick runt Tölöviken. Av årets nio 
lag som deltog i promenadorienteringen, representerade 
hela tre Bridgeklubben. Alla tre lagen placerade sig i topp i 
resultatlistan.

Bridgeklubbens lag 1 – Kurt Graeffe, Marianne Alopaeus, 
Dag Svedstedt och Erkki Oksanen – tog hem segern med 
48,5 poäng. Tvåa placerade sig Bridgeklubbens lag 3 – Per-
Ivar Norberg, Fred Sundwall, Ulla Lindgren Fagerholm och 
Kerstin Ehnholm med 43,5 poäng och på tredje plats Brid-
geklubbens lag 1 – Mita Helsingius, Walle Kovanko, Anne 
Grahn och Åge Grahn med 43 poäng.

FÖRENINGENS BIBLIOTEK 
Föreningens bibliotek omfattar ett stort utbud av svensksprå-
kig litteratur. Biblioteket har under verksamhetsåret varit öp-
pet under 65 kvällar och drygt 90 besökare. Antalet lån steg 
något och var 192 böcker under året. Böckerna utökats med 
85 stycken. Som bibliotekarie fungerade Åsa Laukonlinna. 

 
 
 
 
 
 

INFORMATION OM FÖRENINGEN 
Information om föreningens verksamhet delges medlem-
marna på månadsmötena och via medlemstidningen aveiten, 
som år 2017 utkom sex gånger. Föreningens hemsidor på 
Webbhuset uppdateras kontinuerligt och föreningen har 
även en sida på Facebook. Vid behov informeras även genom 
cirkulär till kretsarna. 

Representation och samarbete 
Föreningen är medlem i Arbetets Vänners Centralförbund, 
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Svenska Folk-
skolans Vänner, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, 
Finlandssvenska Vitterhetskommissionen, Helsingfors Svens-
ka Bostadsstiftelse, Helsingfors Fastighetsförening samt 
Förbundet Minnesvårdarna. 

Ett flertal av föreningens kretsar verkar i samarbete med 
SFV Bildning. 

Kontakter inom AV-rörelsen 
Föreningens representanter i styrelsen för Arbetets Vänners 
Centralförbund var Rune Öhman som ordförande och Harriet 
Rydberg som ekonom, samt Sebastian Gripenberg, Monika 
Weckström, Rabbe Saxén, Kaj G. Backas och Peter Olje-
mark.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Anita Andersson och Rune Öhman är föreningens he-
dersmedlemmar. 

År 2017 skrevs 33 nya medlemmar in i föreningen. 
Medlemsantalet per den 31.12.2017 uppgick totalt till 845 

medlemmar varav 535 ständiga medlemmar och 250 årsmed-
lemmar inskrivna före 16.6.2016 och 60 inskrivna efter det. 

In Memoriam
Under året har 15 av föreningens medlemmar avlidit: Leo 
Berglund, Solveig Bergstén, Barbro Carpelan, Stig Fors-
ström, Elisabet Fröberg, Maria Laukka, Göran Lindholm, 
Rakel Niiranen Oskar Nummelin, Niklas Procopé, Edith 
Ramström, Berit Sandell, Harald Vilhelm Udd, Henrik  Wes-
terstråhle, Hella Putus och Gerdhard Zweygberg.

Vi hedrar de bortgångnas minne. 

Föreningens kamratskapspris 
för år 2016 utlottades bland kretsarnas kandidater i samband 
med årsmötet. Seniordansklubben, Ulla-Britta Ek, AV-teatern 
Benita Udd, Bokklubben Viveka Högnäs-Mellner, Bridge-
klubben Kerstin Ehnholm, Sandelssällskapet Niklas Elomaa, 
Squaredanslaget Martina Bäckström, Walentinakören Tina 
Björkvall, Ungdomskretsen Stefan Ekholm, Konstklubben AV 
Elisabeth Feiring, Sykretsen Thea Grönberg, Sällskapskret-
sen Helga Ehrnsten, Folkdanslaget Kaija Luotonen, Musik-
klubben ingen kandidat anmäld.

Priset, ett presentkort till Stockmann, gick till Konstklubbens 
Elisabeth Feiring.  

FASTIGHETEN 
Sedvanligt underhåll och mindre reparationer har genomförts 
under året. El-systemen granskades och diskussioner om re-
novering av daghemmet inleddes. Golven i Festsalen, Foajén 
och Kretsarnas sal slipades och lackades.

Dick Lundell har fungerat som disponent och Oskar 
Thesslund har fungerat som vaktmästare och även handhaft 
städningen, hans arbete har fördelats mellan föreningens 
ideella verksamhet och fastigheten. De yttre servicearbetena 
har skötts av ett externt servicebolag, Pietarinkadun huolto.
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FÖRENINGENS ORGANISATION 2017
FÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande  
Sebastian Gripenberg
Viceordförande  
Monika Weckström
Vicesekreterare  
Ingegerd Blomander
Intern kontrollperson  
Maj-Britt Jensen
Medlemmar 
Jessica Lerche
Yrsa Ranki
Tuula Mervasto
Peter Oljemark
Harriet Rydberg
Rabbe Saxén
Robin Sundberg
Kaj G. Backas
Sekr. utom styrelsen  
Niki Hamro

ARBETS-  
OCH EKONOMIUTSKOTTET
Ordförande  
Sebastian Gripenberg
Monika Weckström
Maj-Britt Jensen
Harriet Rydberg
Sekr. utom utskottet  
Niki Hamro

FASTIGHETSGRUPPEN
Ordförande 
Sebastian Gripenberg
Vice ordförande 
Rabbe Saxén
Kaj Backas
Kim Fredriksson
Ben-Roger Lindqvist
Disponent Dick Lundell
Vaktmästare Oskar Thesslund
Verksamhetsledare Niki Hamro

DELEGATIONEN FÖR  
ARBETETS VÄNNER  
KULTURFONDEN
Monika Weckström
Yrsa Ranki
Peter Oljemark
Maj-Britt Jensen
Robin Sundberg
Ingegerd Blomander

FÖRENINGENS REPRESEN- 
TANTER I ARBETETS VÄNNER  
CENTRALFÖRBUNDETS  
STYRELSE
Rune Öhman
Sebastian Gripenberg
Monika Weckström
Harriet Rydberg
Rabbe Saxén
Kaj G. Backas
Peter Oljemark

DE ÄLDRES RÅD
Åke Sjölund
Marita Helsingius
Inger Sandström
Benita Udd
Anja Löfman
Helge Löfman

ORIENTERINGSKOMMITTÉN
Maj-Britt Jensen
Kaj G. Backas
Peter Oljemark
Rabbe Saxén
Ingegerd Blomander

RESEKOMMITTÉN
Monika Weckström
Rabbe Saxén
Robin Sundberg

INVENTERINGSNÄMNDEN
Rabbe Saxén
Anders Häggblom
Kim Fredriksson

REDAKTIONSRÅDET
Yrsa Ranki
Sebastian Gripenberg
Birgit Korhonen
Niki Hamro

FESTBESTYRELSEN
Värdinna Tuula Mervasto
Värd Rabbe Saxén 

Styrelsens representanter  
i Festbestyrelsen
Kaj G. Backas
Peter Oljemark
 
Kretsarnas representanter  
i Festbestyrelsen
AV-teatern Robin Sundberg  
och Monica Ström
Ungdomskretsen  
Benita Österberg  
och Eeva-Stina Roitto
Folkdanslaget  
Helge Löfman, Anja Löfman och 
Heidi Engström
Bridgeklubben  
Inger Blom-Eriksson
Squaredanskretsen  
Rauno Iiskola och Ole Pauli
Bokklubben Gun Österberg,  
Elianne Rehn  
och Christian Holmström
Seniordansklubben  
Åsa Laukonlinna  
och Birgitta Strandell
Walentinakören  
Ann-Louise Salminen  
och Pia Sundell
Konstklubben Kristian Teir  
och Ylva Freudenthal

Sandelssällskapet  
Lars Henriksson  
och Richard Lundell
Musikklubben  
Carl-Johan Fagerström  
och Lars Silén

KRETSARNAS STYRELSER
AV-teatern
Ordförande Robin Sundberg 
Viceordförande  
Danielle Engström
Sekreterare Nina Henriksson 
Ekon. ansv. ledamot  
Christoffer Allén
Ledamot  
Kia Lundberg-Kankare
Ledamot Niki Saarinen

Bokklubben
Ordförande  
Christian Holmström
Sekreterare  
Viveka Högnäs-Mellner
Ekonomiansv.  
Barbro Söderman

Bridgeklubben
Ordförande Tom Schubert 
Viceordförande  
Maj-Britt Jensen
Sekreterare Kaj G Backas
Medlemssekr. Folke Lindberg
Informatör, webbredaktör  
Ulla Lindgren Fagerholm
Ekonomiansv. Maj-Britt Jensen
Ordf.för festkomm.  
Inger Blom-Eriksson
Reseansvarig Marianne Palva

Folkdanslaget
Ordförande Antonia Palmen
Viceordförande och klubbmästare 
Cynde Sadler
Sekreterare Maria Masalin
Ekonomiansv. Sini Lappalainen
Informatör Kristina Weimer

Konstklubben AV!
Ordförande Kristian Teir
Viceordförande  
Ulla-Stina Gustafsson
Ekonomiansv. Carita Gylling 
Konstnärlig ledare  
Inge Martonen
Sekreterare Ylva Freudenthal
Medlem Irma Kockberg 

Musikklubben
Ordförande Lars Silén
Medlemmar  
Carl-Johan Fagerström
John Burmeister
Anders Backman
Leith Arar

Sandelssällskapet
Kommendant Dick Lundell
Adjutant Richard Lundell
Skrifthållare Stefan Ekholm
Munskänk Lars Henriksson
Ordonnans Hugo Pipping
Batterikommendör  
Edward Lundell
Munskänks Gesäll  
Niklas Elomaa

Seniordansklubben
Ordförande Inger Iiskola
Viceordförande  
Inge-Maj Lindgren
Sekreterare Eivor Eriksén
Ekonomiansv.  
Birgitta Lindblom
Ledamot Ulla-Britta Ek

Squaredanskretsen
Ordförande Jan Ekberg
Ekonomiansv.  
Birgitta Jansson Koponen
Medlem Christian von Alfthan
Medlem Martina Bäckström

Sykretsen
Ordförande, sekr. och kassör 
Jeanne-Marie Johansson
Materialförvaltare  
Thea Grönberg

Sällskapskretsen
Ordförande, tf kassör  
och sekreterare  
Jeanne-Marie Johansson
Suppleant Barbro Wallendahl, 

Ungdomskretsen
Ordförande Maj-Britt Hedvall
Viceordförande  
Benita Österberg
Sekreterare Viveka Ekholm
Ekonomiansv. Stefan Ekholm
Medlem Henrik Hertzberg
Medlem Göran Estlander

Walentinakören
Ordförande Eivor Sommardahl 
Viceordförande  
Kim Fredriksson
Sekreterare Maria Österlund
Ekonomiansv.  
Viktoria Hindsberg
Medlem Madeleine Blomqvist
Medlem Monica Lindeman
Musiknämndens ordförande 
Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist
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KRETSARNAS VERKSAMHET 2017

SÄLLSKAPSKRETSEN
Medlemmarna i kretsen har deltagit i de av föreningen ord-
nade sammankomsterna såsom frågesporten om Dr. Bun-
duls pris, årsmöte, månadsmöten, kretsstyrelsesamkvämet, 
Svenska Dagens fest samt huvudföreningens Finlands 100 
åriga jubileumsfest 14.10.2017.

Kretsens verksamhet inleddes 19.1.2017.
Programmet under året har bestått av föredrag om J.L. 

Runeberg, Aleksis Kivi och Mikael Agricola och diskussioner 
om aktuella dagsämnen och teaterbesök.

Vårlunch och jullunch på restaurang.
Till kandidat för kamratskapspriset för år 2017 valdes Helga 

Ehrnsten.

SYKRETSEN
Under året har sykretsen träffats nästan varannan tisdag. 
Kretsen har deltagit i föreningens olika evenemang t.ex. frå-
gesporten om Dr. Bunduls vandringspris.

Under året har vi ordnat en välbesökt basar på Brändö-
hemmet. De influtna medlen skänks till välgörande ändamål, 
främst till Barndaghemmets julfests snaskpåsar.

Avbrott i vårt handarbete har varit ett lotteri och två bingos-
pel. Vi har dessutom tagot korta avbrott med Runebergstår-
tor, fastlagens hetvägg och första maj, fiskmarknadsmiddag, 
påsk och vår- och höstavslutningsmiddagar på restaurang.

Övrigt
Kretsens kandidat för föreningens kamratskapspris år 2017 
var Thea Grönberg.

Kretsens medlemsantal per den 31.12.2017 var fyra medlemmar.
 

AV-TEATERN
Redan under föreningens första år, 1891 grundades en tal- 
och välläsningsklubb, som också gav teaterföreställningar, 
både i föreningshuset och på Nylands Nation. År 1908 ändra-
des namnet till dramatiska klubben.

AV-teatern har sitt ursprung från denna välläsningsklubb. 
Kretsen är en amatörteater och anlitar professionella regissö-
rer för sina teaterprojekt, som marknadsförs till medlemmar 
och allmänheten. Under senare år har kretsen förevisat även 
nya finlandssvenska pjäser, skrivna för teatergruppen. Kret-
sen fyllde år 2016 125 år.

Kretsens ordinarie verksamhet
Kretsens årsmöte hölls den 28 januari kl. 17:11 – 18:24

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande arbets-
fördelning:

• Ordförande: Robin Sundberg
• Viceordförande: Danielle Engström
• Sekreterare: Nina Henriksson
• Kassör/Ekonomiansvarig: Danielle Engström
• Ledamöter: Christoffer Allén, Kia Lundberg-Kankare och 

Niki Saarinen (tekniskt ansvar, webbsidorna www.avteater.
fi:) Den interna informationen och kontakterna mellan kretsen 
och AVH: Robin Sundberg och Nina Henriksson

Styrelsen har sammankommit till möten 4 gånger under året.
Under vårterminen 2017 planerades den kommande pjäsen 

2017-2018 tillsammans med regissören Oskar Silén.

Under hösten inleddes repetitionerna av den nya pjäsen 
”Skvaller”. Pjäsen förevisades 6 gånger under hösten. Da-
tumen var 17.11.(premiär), 19.11., 22.11., 26.11., 28.11. och 2.12. 
I pjäsen deltog 9 skådespelare: Catarina Diehl, Danielle 
Engström, Christian Holmström, Kim Lindström, Johannes 
Nordberg, Gita Nylund,Tom Pallas, Marie Rosenberg och 
Robin Sundberg.

AV-teatern deltog i Nyländsk afton 14.10.
Sex medlemmar från AV-teatern såg skådespelet ”Det ord-

nar sig, Sapiens!” på Lilla Teatern 18.10.

Verksamhet inom föreningen
På Arbetets Vänners Centralförbundets årsmöte 8.4. deltog 
Benita Udd

 Barbro Eriksson deltog i tävlingen om miniatyrgolf 13.5. 
som arrangerades av Ungdomskretsen vid Arbetets Vänner 
Huvudföreningen r.f.

Som AV-teaterns representanter i föreningens festbestyrel-
se har verkat Robin Sundberg, Monica Ström och Danielle 
Engström som suppleant.

Representation och uppvaktningar
• Jonna Sundberg, 40 år 21.2.
• Danielle Engström, 40 år 12.3.
• Niki Saarinen, 40 år 4.5.
• Gunilla Ahlberg 70 år 23.9.
• Grethel Sjöholm, 75 år 6.12
• Kondoleansadress till Harald Udds anhöriga
• Lurens sommarteater
• Finns sommarteater
• Rampfeber

Övrig information
Benita Udd var AV-teaterns kandidat för Föreningens kamrat-
skapspris år 2017.

Ansvarspersoner för den sal kretsen använder har varit Ro-
bin Sundberg och Jonna Sundberg.

Till kretsens festbestyrelse har hört Kia Lundberg-Kankare 
och Robin Sundberg.

AV-teaterns medlemsantal uppgick den 31 december 2017 
till 24 medlemmar.

 

BOKKLUBBEN
Bokklubben inom  AV Huvudföreningen är kretsen för bok-
malar, bokläsare och allmänt litteraturintresserade. Vid våra 
månatliga träffar diskuteras och analyseras under kunnig 
ledning en nordisk bok som alla deltagare läst på förhand.

Nya medlemmar är välkomna. Bokklubben startades redan 
2003 på initiativ av Mary Kekola, numera hedersmedlem.

Verksamhet inom AVH
Medlemmar ur Bokklubben har bland annat deltagit i må-
nadsmöten och Finland 100 år-festen, sett AV-teaterns fars 
och ställt upp på föreningens städtalko.

Verksamhet inom Bokklubben
Årsmötet hölls onsdagen den 11 januari 2017 före kvällens 
bokdiskussion.

Styrelsen omvaldes: Som ordförande och dessutom kon-
taktperson fungerar Christian Holmström, sekreterare  
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Viveka Högnäs-Mellner, ekonomiansvarig Barbro Söder-
man,  verksamhetsgranskare  Kerstin Muinonen och Gun 
Österberg och  medlemmar i festbestyrelsen Gun Öster-
berg, Elianne Rehn och Christian Holmström.

Joanna Österman åtog sig att fortsätta som ledare för 
Bokklubben, som träffas månadens andra onsdag klockan 18 
i klubblokalen.

Vi valde att fortsätta med traditionen att läsa enbart nordisk 
litteratur - sådan som finns i svensk översättning, men natur-
ligtvis kan man gärna läsa på originalspråket.

Vi beslöt att träffarna fortsättningsvis inleds med en muntlig 
presentation av boken och författaren, därefter får var och en 
säga något kort om sina tankar kring boken. Sedan diskuterar 
vi fritt, men utgående från några teman som ledaren tar fram. 
Avslutningsvis knyter cirkelledaren ihop diskussionen.

Vårterminen 2017  lästes följande böcker som vi gemensamt valt:
Naondel av Maria Turtschaninoff
De oroliga av Linn Ullmann
Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen  
Effekten av Susan av Peter Høeg
Så här upphör världen av Philip Teir

Det var som vanligt en intressant lista med titlar. Den här 
gången var alla böcker ganska nya och endel riktigt färska. 
Felet med rykande färska verk är endast att det kan vara svårt 
att få tag på dem via bibliotek.

Finlandssvenska Maria Turtschaninoff gör succé både i 
hemlandet och internationellt med sina (ungdoms)böcker 
i fantasygenren - glädjande och välförtjänt succé. I bokcir-
keln började vi våren med Naondel (2016), uppföljaren till 
Turtschaninoffs förra stora framgång Maresi.

Vi hade också tidigare läst norska, eller norsk-svenska, Linn 
Ullmann i bokcirkeln men ville ändå välja hennes nya bok 
De oroliga, en självbiografisk roman om en flicka och hennes 
världsberömda föräldrar. En otroligt bra bok, tyckte nog alla.

Norrmannen Geir Gulliksen, förläggare (bl.a. Knausgårds) 
och själv författare, har skrivit en omdebatterad äktenskaps-
roman, Berättelse om ett äktenskap. Självklart ville vi läsa 
den. Boken är skickligt skriven, berättarperspektivet ger 
intressanta vinklingar.

Också dansken Peter Høeg hör till dem vi läst tidigare. April-
boken Effekten av Susan är en nog så välskriven, medryck-
ande, spännande och högst høegsk roman med humoristiska 
inslag. Åtminstone en del av oss ansåg ändå att den inte 
lämnar några djupare spår trots den kritik av vår samhällsut-
veckling den innehåller.

Den litterärt sett givande våren avslutades i maj, till ack-
ompanjemang av ost och vin, med den nyutkomna finlands-
svenska romanen Så här upphör världen av Philip Teir. Endel 
av oss gillar Teirs sätt att skriva och anser att han är en yp-
perlig person-, miljö- och tidsskildrare, medan andra är mera 
tveksamma. Så ska det vara i en bokcirkel, det blir givande 
med divergerande åsikter

Dessutom valde vi böckerna för hösten. Vilken häftig lista 
det blev, se här:

Celestine av danska Olga Ravn
Djävulen är en lögnare av Sara Razai
Future Perfect av Mara Lee
Egalias döttrar av Gerd Brantenberg

Celestine är en till omfånget liten roman, knappt 160 sidor, 
av den unga danska författaren Olga Ravn (f.1986). Men det 
är en mångbottnad bok skriven på ett poetiskt språk.

I oktober hade vi besök av författaren Sara Razai som berät-
tade om sig och sitt skrivande.  Till vardags är hon lärare för 
invandrarbarn i Helsingfors. Romanen Djävulen är en lögnare 
(2016) är hennes andra bok.

Djävulen är en lögnare utspelar sig till stora delar i förorten 

Gårdsbacka. Där har flickorna, bästisarna, Meri och Hope växt 
upp. Hope och hennes mamma har efter tio år i Finland blivit 
deporterade till Kamerun. Meri är så ensam utan sin bästa 
vän att hon överhuvudtaget inte kan fungera. Boken utspe-
lar sig under en enda händelserik dag, den andra november 
2011. Huvudpersonen växlar i de olika kapitlen. Vi får dagen 
skildrad genom Meri, Hope och mammorna Aina och Gloria. 
De fyra personernas tankar och minnen vidgar berättelsen 
till att omfatta hela deras liv. Miljön är både Gårdsbacka och 
stadsdelen New Bell i Douala i Kamerun.

Det är en bok om utanförskap, klasskillnader, kulturskill-
nader, döttrar och mödrar och livsval; att kanske få ett hopp 
och hitta sin väg. Mycket fint och träffsäkert skildrade miljöer 
och personer, stämningar och känslor. En berörande bok som 
väckte många tankar och kommer att stanna i minnet. Det fina 
författarbesöket förhöjde ytterligare upplevelsen.

Också Future Perfect (från 2014) av svenska författaren 
Mara Lee (född 1972) blev en läsupplevelse, annorlunda och 
fantastisk - och lite obehaglig. Det kan hända att romanen 
delade meningarna en smula, men vi var nog överens om att 
det var komplex roman av en språkligt begåvad författare.

Sist men inte minst, decemberglögg och den norska femi-
nistklassikern från 1977 Egalias döttrar av Gerd Brantenberg, 
en satir som vänder upp och ner på alla könsroller och visar 
att språket har makt. ‘Man’ upptäcker hur mycket i vårt språk 
som grundar sig på man, män-, herr- etc etc.

Avslutningsvis tackade vi cirkelledaren Joanna för ett givan-
de bokår.

Träffarna har varit flitigt besökta av det femtontal personer 
som utgör kärntruppen i Bokklubben.

Medlemmarna gick också tillsammans på teater under året. 
I april sågs pjäsen Laina och fåglarna i Esbo. Det var fråga om 
ett gästspel från Sverige, Scenkonst Sörmlands uppsättning 
av författaren Susanna Alakoskis drama om sverigefinländare, 
identitet och flyktingskap.

Bokklubben tackar AV:s bibliotekarie Åsa Laukonlinna för 
gott samarbete.

Kandidat för AV:s kamratskapspris var Viveka.
Bokklubben har presenterats i Aveiten  nr 2 och 5/2017.
Bokklubben verkar i samarbete med SFV Bildning.
Antalet medlemmar per 31.12.2017 var 26.
Hedersmedlem är Mary Kekola.

 

SANDELSSÄLLSKAPET
Sandelssällskapet inledde sitt tionde verksamhetsår som en 
krets genom att hålla sitt årsmöte den 30 januari 2017. Närva-
rande var 10 medlemmar. Till styrelsen valdes Dick Lundell 
som Kommendant, till Skrifthållare Stefan Ekholm, till eko-
nomiansvarig Niklas Elomaa, till Ordonnans Hugo Pipping, 
till Munskänk Lars Henriksson, till Adjutant Richard Lundell, 
till Batterikommendör valdes Edward Lundell. till Munskänks 
Gesäll Niklas Elomaa samt till ansvarig för utrymmen Oskar 
Thesslund. Till verksamhetsgranskare valdes medlem Har-
riet Rydberg. Till kretsens representant för utlottningen av 
kamratskapspriset år 2016 valdes Niklas Elomaa. Till fören-
ingens representanter för festbestyrelsen valdes Richard 
Lundell och Lars Henriksson. Sandelssällskapets styrelse 
har förutom årsmötet sammanträtt en gång i huvudsak för att 
planera den för Sandelssällskapet centrala höstsitsen.

Sandelssällskapet firade sin vårliga sits lördagen den 29 
april. Sitsens första del samlades 16 medlemmar hemma hos 
Munskänk Lars Henriksson med familj. Där fick vi åhöra och 
se en presentation om mest vita viner från provinsen Alsace 
i Nordöstra Frankrike sakkunnigt och intressant framförd av 
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medlem Cathrine Henriksson, som under flera månader 
vistats där och bekantgjort sig med både lokala viner samt 
vinkultur. Vi fick även under både Cathrines och Munskänk 
Lars ledning provsmaka utomordentliga viner från Alsace 
med rikliga och läckra tilltugg tillredda av medlem Nina Hen-
riksson. Efter några timmar var det dags för dem som ville, 
att på egen bekostnad gå och se det dråpliga Thorax spexet 
”Cirkus Willi”. Närvarande var 13 medlemmar. 

Höstens Sandelssits hölls lördagen den 7 oktober. Inbjuden 
föredragshållare var forskare Pertti Hakala vid Riksarkivet. 
Han höll det spännande föredraget med temat ”Företrädare 
för en ny självständig stat knackar på 1917”. Kommendant 
Dick Lundell inledde anförandena med att välkomna före-
dragshållaren, gästerna samt medlemmarna. 

Inbjudna gäster var Sveriges försvarsattaché, Peter Stolt, 
kommendörkapten Yrjö-Pekka Rautalahti med fru Outi, 
överstelöjtnant Kurt Lindeman med fru Irma samt ordföran-
de för Helsingfors svenska krigsveteraner r.f., överstelöjtnant 
Erik Werner med fru Eva. Totala antalet deltagare var 41.

Till sitsarnas struktur hör inledande föredrag. Därefter av-
njuter vi förrätt, huvudrätt samt efterrätt. Instekarna Ulrika An-
dersson och Sten Aleman hade själva tillrätt sina bästa rätter 
och satt sig in i serveringsetikett. Rätterna nedsköljs med 
lämpliga drycker varvat med programinslag som högläsning 
av dikter ur Fänrik Ståls sägner och musikframförande. Ett 
viktigt inslag i sitsarna är att deltagarna kan förkovra sig och 
erbjuds ta del av intressanta anföranden gällande historia, 
etikett samt mat och drycker framförda av sakkännare.

Sitsarna präglas av en högtidlig men upplyft stämning med 
bl.a. levande ljus som belysning.

I december 2017 utnyttjade Sandelssällskapet möjligheten 
att använda Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvud-
föreningens extra bidrag 800 euro med anledning av AVH:s 
125-årsjubileum. Resan till Tallinn stöddes finansiellt även ur 
kretsens ordinarie verksamhetsmedel med 120 euro. Under 
ledning av Munskänk Lars Henriksson deltog 14 medlem-
mar i Tallinn-resan 9-10 december. I programmet ingick bl.a. 
besök på Finlands ambassad på Domberget. Senare egen 
bekostad middag på Gloria Veinikelder restaurangen med 
påföljande samvaro hemma hos Munskänken. På söndag 
deltog vi i en guidad tur i Bastiongångarna. Möjlighet fanns att 
på egen hand ströva omkring på det stämningsfulla jultorget 
samt att införskaffa eventuella jul- och nyårsdrycker.

Sandelssällskapet lämnade in slutrapporten om användan-
det av extra bidraget till Understödsstiftelsen inom utsatt tid.

I och med segern 2016 ansvarade Sandelssällskapet 2017 för 
AVH:s frågesporttävling om dr. Bunduls pris med Rune Öh-
man, Edward Lundell och Susanna Lundell som arrangörer. 

Kretsen har även stått i beredskap som i framtiden för 
trakteringen inklusive servering vid De Äldres Råds jullunch. 
Detta år utnyttjades inte tjänstvilligheten av AVH. 

Enligt AVH styrelses beslut har Sandelssällskapets konto i 
Aktia, konto nr FI0440550010185094, kontoinnehavare Stefan 
Ekholm avslutats. Avslutningsdatum 7.12.2017. I framtiden 
sköts kretsens transaktioner som t.ex. deltagaravgifter via 
Arbetets Vänner Huvudföreningen rf., bankförbindelse IBAN: 
FI7540551110000662

Sandelssällskapet hade 54 medlemmar per 31 december 2017.
 

UNGDOMSKRETSEN
Ungdomskretsen uppstod 1960 som en underavdelning 
till sällskapskretsen. År 1962 ombildades avdelningen till en 
självständig krets. Diskussioner, föredrag, exkursioner, säll-
skapsspel m.m. hör till kretsens ordinarie program. Trots sitt 

ungdomliga namn befinner sig kretsens medlemmar i snitt i 
medelåldern.

Kretsens ordinarie verksamhet
Ungdomskretsens medlemmar sammankommer under året 
en tisdag i månaden i Klubblokalen kl. 18.00 (om ej annat 
anges). Två gånger i året (en gång på våren och en gång på 
hösten) besöker kretsen ett museum, ser teater eller besöker 
något annat aktuellt evenemang. Andra tema för samman-
komsterna kan vara pyssel- eller spelkvällar, samt förberedda 
diskussioner och föredrag.

Under året har kretsen sammankommit en gång i månaden.
10.1 Årsmöte samt diskussionskväll: Världen efter den 20 

januari – vad finns kvar av vallöftena?
14.2. Diskussionskväll: Vändagens betydelse
14.3. Spelkväll
11.4. Resereportage: New York
23.5. Våravslutning i Brunnsparken, café Ursula, kl. 18.00
12.9. Diskussionskväll: Finland 100 år.
10.10. Verksamhetsplanering 2018 och diskussionskväll: Släkt-
forskning
14.11. Escape room (Dinners Party och Director’s Cut), varefter 
middag på Cantina West
12.12. Kulturvandring i juletid. Kretsen besökte Ateneum, de 
två utställningarna Historier inom finsk konst och Bröderna 
von Wright. Därefter intog kretsmedlemmarna Bröderna von 
Wright middag på restaurang Raffaello.

Verksamhet inom föreningen
Lördagen den 13 maj 2017 ordnades den traditionsenliga 
turneringen (38:e gången) i minigolf för föreningens kretsar 
på Edesvikens bana.

Kretsens medlemmar har under året deltagit i aktiviteter och 
evenemang inom Arbetets Vänner

Huvudföreningen r.f, bl.a. i tävlingen om Dr. Bunduls pris, 
promenadorienteringen och Finland 100 år-festen.

Kretsens styrelse och medlemmar
Kretsens styrelse var under året följande: Maj-Britt Hedvall 
(ordförande), Benita Österberg (viceordförande), Viveka Ek-
holm (sekreterare), Stefan Ekholm (kassör), Göran Estlander 
(medlem) och Henrik Hertzberg (medlem). Kretsens interna 
verksamhetsgranskare var Kaj Hedvall. Kretsens kandidat för 
föreningens kamratskapspris för år 2016 var Stefan Ekholm.

Benita Österberg och Eeva-Stina Roitto representerade 
kretsen i festbestyrelsen). 

Kretsen hade vid årsskiftet 20 medlemmar.
 

SQUAREDANSKRETSEN
Våren 1996 började en squaredansgrupp verka och öva inom 
folkdanslaget vid Arbetets Vänner Huvudföreningen. Square-
dansen leds av an ”caller” som ”ropar ut” turerna en i sänder. 
Till en början dansade vi till  speciellt gjorda inlärningsband 
under Olof Staffans ledning, men efter en tid tog Kaj Wik-
holm över som caller och intruktör. År 2005 upptog kretsen 
också rounddans på sitt program under ledning av Olof och 
Jatta Staffans.

Ordinarie verksamhet
År 2017 var squaredanskretsens tjuguandra verksamhetsår.  
Den huvudsakliga verksamheten bestod av de regelbund-
na övningarna onsdags- och torsdagskvällar. Arvodena för 
övning¬arna har delvis bekostats med bidrag från Svenska 
Studiecentralen (Svenska Folkskolans Vänner).
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Antalet squaredansgrupper har varit 3: Mainstream, Plus och 
A1. Squaredansövningarna leddes av Kaj Wikholm. Under 
våren hade vi 18 torsdagsövningar med i medeltal 15 deltaga-
re. Under hösten hade vi 14 torsdagsövningar med i medeltal 
13 deltagare. 

Sexton onsdagar på våren samt tretton onsdagskvällar på 
hösten dansades rounddans (Two step, Cha-cha, Vals, Rumba 
samt grunderna för Tango) under ledning av Olof Staffans 
assisterad av Jatta Staffans. I medeltal 10 deltagare på våren 
samt 15 deltagare på hösten.

Förutom de regelbunda övningarna har squaredanskretsen 
medverkat i följande:

Tillställningar inom föreningen:
• Första övningen för våren hölls 11.1 
• I Dr. Bunduls frågesport 8.1 representerades kretsen av 

Rauno Iiskola och Jan Ekberg.
• Kretsens årsmöte hölls 19.1 med 16 medlemmar närva-

rande. 
• 5.2 dansades rounddans i festsalen och kretsarnas sal. 

inalles 50 dansare
• Rauno Iiskola och Åsa Laukonlinna ställde upp för squ-

aredansarna på minigolftävlingen 13.5 och tog hem en 
andra placering.

• Sista övningen för våren hölls 18.5. 
• Första övningen för hösten hölls 6.9. 
• På Svenska Dagen 6.11 uppträdde Inger Iiskola, Rauno 

Iiskola, Brita Pauli, Olof Pauli, Jan Ekberg, Birgitta Jans-
son Koponen, Martina Bäckström och Pirkko Ahti med 
squaredans ledd av Kaj Wikholm.

• Sista övningen för hösten hölls 7.12. 
• Julfesten tillsammans med DUF firades detta år på AV 

lördagen 9.12. 

Squaredanskretsen har medverkat i följande  
tillställningar utom föreningen:
• Många av AV:s squaredansare dansade även på sönda-

garna på Dickursby Ungdomsförening (DUF). Dessa öv-
ningar leddes av samma caller det vill säga Kaj Wikholm. 
De deltog också i klubbdanser arrangerade av DUF. 

• Lördagen den 23.9 var det rounddansdag på AVH med 
inbjudna gäster och Cuers från Sverige. Också dansare 
från andra grupper i Finland var inbjudna

• Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius fortsatte 
med fortsättningskurs i Round dance på AV i Sörnäs på 
våren och hösten.

• På DUF:s novemberdans 11-12 med Tomas Hedberg 
och Kaj Wikholm som callers var en stor del av kretsens 
medlemmar med.

 

FOLKDANSLAGET
Folkdanslagets syfte är att som en del av den finlands-
svenska folkdansrörelsen värna om den finlandssvenska 
folkdanstraditionen och bereda sina medlemmar tillfälle att 
lära sig i första hand finlandssvenska folkdanser men också 
andra danser och att uppleva dansglädje. Folkdansen hörde 
till föreningens verksamhetsformer redan på 1890-talet och 
1911 grundades folkdanslaget officiellt.

Finland 100 år  
År 2017 firades i hela landet Finlands 100-årsjubileum med 
fester och evenemang. Finlands Svenska Folkdansring firade 
hundraåringen under ett helt veckoslut med projektet Folk-
dansglädje – delad glädje, vari ingick en festföreställning, ett 
dansläger för barn och en kurs i svenska danser. Festföre-

ställningen ingick i det officiella firandet i landet. Folkdansare 
från hela Svenskfinland medverkade. Gunnel Biskop visade 
ett bildspel och hon hade också skrivit texten till programbla-
det, som samtidigt var konferencierens speak. Föreställning-
en liksom barnlägret förverkligades med talkokrafter.

Levande immateriellt kulturarv
Finland undertecknade konventionen om tryggande av det 
immateriella kulturarvet 2013. Konventionens mål är att det 
levande kulturarvet ska förtecknas, erkännas och värnas. Mu-
seiverket ansvarar för genomförandet, som sker på två nivåer. 
Den lägre nivån är en wiki-förteckning, där man kan införa 
olika fenomen. 

I april 2017 kunde man ansöka om att ett fenomen, som 
finns på wiki, skulle upptas på den högre nivån, den nationel-
la listan över levande immateriellt kulturarv. Gunnel Biskop 
utarbetade då ansökningarna till att Menuetten i Finlands 
svenskbygder med Finlands Svenska Folkdansring och dess 
sex distrikt som sökande, samt Dansen purpuri i Karlebynej-
den med Purpuridansarna i Karlebynejden och Kronoby horn-
kapell som sökande, skulle upptas på listan. Museiverket fick 
in 95 ansökningar, av dessa godkände Undervisnings- och 
kulturministern, på förslag av Museiverket och en sakkunnig-
grupp, 52 ansökningar den 23 november. 

Både menuetten och purpurin upptogs på den nationella 
listan över levande immateriellt kulturarv i Finland. I Jeppo 
hade jeppobor också först infört sin menuett på wiki och i 
april ansökt om att den skulle upptas på den nationella listan, 
ansökan godkändes och slogs ihop med ansökan om Menu-
etten i Finlands svenskbygder.

Folkdansinstruktörsutbildning
Tre av lagets medlemmar, Kristina Weimer, Antonia Palmén 
och Maria Masalin, deltog under våren i en folkdansinstruk-
törsutbildning ordnad av Finlands Svenska Folkdansring 
tillsammans med Yrkesskolan Axxell. Utbildningens syfte är 
att ge deltagarna färdigheter att fungera som instruktör för 
hobbybaserad folkdansverksamhet och den motsvarar de 
obligatoriska grundstudierna i den nationella folkdansinstruk-
törsutbildning som ordnas, främst på finska, i samråd av alla 
finländska folkdansorganisationer. Utbildningen bestod av tre 
intensiva veckoslut inklusive hemuppgifter och gav deltagar-
na en god grund för eget dansledarskap.

Föreningens folkdräktsarkiv
I slutet av höstterminen, 2.12, inleddes det länge planerade 
arbetet med att inventera föreningens folkdräktsarkiv, be-
döma dräkternas skick och märka dem enligt ort. Dräkterna 
förvaras nu utan plastpåsar i alfabetisk ordning enligt ort, 
och kommer även att skrivas in i en förteckning. Som konsult 
fungerade Maria Ekqvist från Åbo, som verkar som forskare 
vid Svensk-Finlands textilarkiv. Arbetet fortsätter på vårtermi-
nen.

Kretsens styrelse och övriga funktionärer 2017
Ordförande: Antonia (Tona) Palmén
Vice ordförande och klubbmästare: Cynde Sadler 
Ekonomieansvarig: Sini Lappalainen
Sekreterare: Maria Masalin
Kontaktperson, informatör: Kristina (Koko) Weimer            
Verksamhetsgranskare: Kristina (Ia) Portman
Inventariegranskare: Heidi Engström
Suppleanter för verksamhets- och inventariegranskare:  
Anja och Helge Löfman 
Festkommitté: Birgitta Löfgren, Annette Burmeister, Timo 
Turkki och Inga-Lill Mickelsson.
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Dräktarkivarier: Carl-Johan (Jocke) Fagerström, Inga-Lill 
Mickelsson och Kristina Weimer

Laget har två hedersmedlemmar: Margareta (Keta) Rönn 
och Gunnel Biskop.

Medlemsantalet i slutet av året var 29 personer.

Kretsens representanter  
i föreningens organ 2017
I styrelsen: Peter Oljemark
Vicevärdinna: Cynde Sadler
Anja och Helge Löfman är medlemmar i De äldres råd 
Ansvarsperson för övningslokalen: Cynde Sadler
Festbestyrelsen: Anja Löfman, Helge Löfman,  
Heidi Engström
Ansvarsperson för salarnas höst- och vårstädning:  
Carl-Johan Fagerström.
Kandidat till föreningens kamratskapspris var Kaija Luotonen.

Förtroendeuppdrag  
utanför föreningen
Gunnel Biskop var medlem i Centralstyrelsen för Finlands 
Svenska Folkdansring och i dess skolningsutskott.

Gunnel Biskop var medlem i Nordisk forening for folkedans-
forskning och i dess styrelse.

Kristina Weimer var sekreterare och webbansvarig, Cynde 
Sadler husmor och Maria Masalin kassör för Helsingfors 
Folkdansdistrikt.

Förtjänsttecken
Gunnel Biskop tilldelades Suomalaisen Kansantanssin 
Ystäväts förtjänsttecken i guld.

Verksamhet inom laget
Folkdanslaget övade under året 21 onsdagskvällar på våren 
och 13 på hösten, därtill deltog vi i Helsingfors Folkdansdi-
strikts samkväm som ordnades en onsdag i mars. Under hela 
dansåret var deltagarantalet i medeltal 15 dansare per övning. 
Liksom tidigare år fördes även nu bok över vilka danser som 
dansades.

Vårterminen inleddes 11.1. Vårens sista övning hölls den 
31.5. Höstterminen inleddes traditionsenligt första onsdagen i 
september (6.9). I och med att självständighetsdagen (Finland 
100 år!) inföll på en onsdag, hölls sista övningen redan 29.11. 
Dansåret avslutades med julfest 13.12.

Som instruktör fungerade liksom tidigare Margareta Rönn 
varannan onsdag. Efter att Janina Sved gick in i armén i 
januari 2017 tog tre av lagets dansare och styrelsemedlem-
mar, Kristina Weimer, Antonia Palmén och Maria Masalin 
tillsammans över ansvaret för varannan gång.

Leith Arar fungerade som spelman på fiol.
Lagets verksamhet arrangerades i samarbete med SFV 

Bildning.

Lagets möten
Årsmötet hölls 25.1. Styrelsen sammanträdde 7 gånger under 
verksamhetsåret.

Verksamhet inom föreningen
Året inleddes traditionellt med ringlekar på föreningens 
barnfest den 6 januari. Birgitta Löfgren var ringdansledare, 
Monica Tiila var spelman. Ett flertal folkdansare dansade 
med barnen.

Föreningens tävling om Dr Bunduls pris på månadsmötet i 
januari arrangerades av Sandelssällskapet. Birgitta Löfgren 
och Kristina Weimer deltog och kom på andra plats.

Föreningens årsfest firades 12.3. och många folkdansare 
deltog i festligheterna.

Föreningens krets Seniordansklubben firade 30-årsjubileum 
19.4. Margareta Rönn och Marianne Degerth uppvaktade 
med en bok av Gunnel Biskop.

Föreningens promenadorientering i Bortre Tölö och Mejlans 
ordnades 1.10. Folkdanslaget deltog med ett lag bestående 
av Birgitta Löfgren, Kristina Portman och Kristina Weimer.

Finland 100 år firades 14.10 inom föreningen. Festen inled-
des med festtal av Staffan Bruun och sång. Därefter var det 
trevlig samvaro och dans. Deltagare från folkdanslaget var 
Margareta Rönn, Kaija Luotonen, Heidi Engström, Kristina 
Portman, Inga-Lill Mickelsson, Birgitta Löfgren, Thomas 
Ranninen, Timo Turkki, Gunnel Biskop, Annette Burmeister 
och Marianne Degerth.

Ett kretsstyrelsesamkväm ordnades av föreningen 18.10. Sini 
Lappalainen, Antonia Palmén, Cynde Sadler och Kristina 
Weimer deltog, samt Leith Arar och Carl-Johan Fagerström 
i egenskap av musikklubbens styrelsemedlemmar.

Städtalko i föreningshuset ordnades i oktober, 11 och 12.10. 
Kristina Portman, Birgitta Löfgren, Carl-Johan Fagerström, 
Heidi Engström och Timo Turkki ställde upp.

På svenska dagen-festen 6.11 stod folkdanslaget för kaffe-
serveringen. Laget uppträdde med Stockholmsschottis och 
Åttamannadans från Ödsmål. Birgitta Löfgren fungerade 
som konferencier, Leith Arar stod för musiken på fiol och på 
golvet svängde Kristina Weimer och Heidi Engström, Tho-
mas Ranninen och Antonia Palmén, Carl-Johan Fagerström 
och Maria Masalin om.

Verksamhet utanför föreningen
I Folklandia-kryssningen 13-14.1 deltog Marianne Degerth 
och Margareta Rönn.

Finlands Svenska Folkdansrings vinterkurs arrangerades i 
Orivesi 27-29.1. Kristina Weimer, Maria Masalin och Leith 
Arar deltog. På programmet stod förutom årsprogrammet 
även Folkdansringens program för Europeade 2017-festiva-
len.

En menuettpicknick arrangerades 4.2 på Ljungheda i 
Kyrkslätt av Västra Nylands Folkdansdistrikt. På programmet 
stod riksinstruktörens undervisning av grundstegen i menu-
etter från Borgå, Lappfjärd och Vörå. Thomas Ranninen, Sini 
Lappalainen, Sani Halmela och Kristina Weimer deltog.

Helsingfors Folkdansdistrikts årsmöte hölls 6.3 på Haga 
ungdomsförening. Kristina Weimer, Leith Arar och Maria 
Masalin deltog. Masalin invaldes i distriktets styrelse i stället 
för avgående Birgitta Löfgren. Efter mötet ordnades det 
traditionsenligt samkväm.

Finlands Svenska Folkdansring ordnade under våren en 
folkdansinstruktörsutbildning som sträckte sig över tre 
veckoslut: 10–12.3, 31.3–2.4 och 21–23.4. Maria Masalin, Anto-
nia Palmén och Kristina Weimer avlade kursen.

Programfest med dans ordnades 11.3 på Brankis i Pargas 
av Pargas Dragspelsklubbs folkdansare och Parahultaset. 
Programmet bestod av bl.a. folkdans, burlesk och orientalisk 
dans. Dansen ackompanjerades av dansorkestrarna Sydwest 
och Korpo spelmän. Inga-Lill Mickelsson och Marianne 
Degerth deltog. Samtidigt hölls instruktörskursens första 
veckoslut.

En kurs i tretaktsdanser, ”Från mazurka till hambo”  ordna-
des 18.3 i Tammerfors av Finlands Svenska Folkdansring. Kris-
tina Weimer och Antonia Palmén deltog.

Helsingfors Folkdansdistrikt ordnade samkväm 29.3  i 
föreningens festsal. Förutom danslagen i distriktet var även 
våra finska vänner från Tanhu-Visa och Kierrokas inbjudna. 
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Allt som allt hade vi ett 40-tal dansare på golvet. Johnny 
Sved från Brage lärde framgångsrikt ut Stora själen, som 
var främmande för de flesta finska deltagarna. Halsbrytarna 
stod för musiken. Ett stort antal av våra egna dansare deltog: 
Timo Turkki, Birgitta Löfgren, Marianne Degerth, Margareta 
Rönn, Inga-Lill Mickelsson, Sini Thomas, Kristina Weimer, 
Kaija Luotonen, Carl-Johan Fagerström och Maria Masalin.

Finlands Svenska Folkdansrings årsmöte hölls 22-23.4 i Lo-
visa. Cynde Sadler deltog i mötet. Kristina Weimer, Antonia 
Palmén och Maria Masalin var samma veckoslut på instruk-
törskursen på samma ställe och deltog i samkvämet under 
årsmötet.

Europeade 2017 folklorefestival med det rekordstora antalet 
6000 deltagare från runtom i Europa ordnades 26–30.7 i Åbo, 
för första gången i Finland. I Finlands Svenska Folkdansrings 
skrammellag som uppträdde på Varvstorget i regn och halka 
deltog från laget Kristina Weimer och Sini Lappalainen, Ma-
rianne Degerth och Thomas Ranninen, samt Maria Masalin. 
Cynde Sadler, Carl-Johan Fagerström, Leith Arar och Kristi-
na Weimer gjorde dessutom en värdefull insats som talkoar-
betare på festivalen. Inga-Lill Mickelsson, Heidi Engström, 
Annette Burmeister och Gunnel Biskop deltog som publik.

Finlands Svenska Folkdansrings årsprogramskurs hölls 1–3.9 
i Kanneljärven opisto i Lojo. Kristina Weimer, Antonia Palmén 
och Maria Masalin samt spelman Leith Arar deltog.

Distriktsinstruktör Heidi Palmu och riksinstruktör Marcus 
Blomberg firade den 10.9 1-års bröllopsdagsfest på Brage. 
Både gamla och unga samt barn deltog. Laget representera-
des av Cynde Sadler, Carl-Johan Fagerström, Marianne De-
gerth, Heidi Engström, Kaija Luotonen, Timo Turkki, Antonia 
Palmén, Casten Idström och Thomas Ranninen.

Ett “Samkväm i dansens och musikens tecken” ordnades av 
Brage 23.9. Kvällen inleddes med en minikurs i polskedans, 
med Mikko Pihlatie och Lena Hallin-Pihlatie som instruktö-
rer. Från laget deltog Kristina Weimer, Marianne Degerth, 
Heidi Engström, Timo Turkki, Carl-Johan Fagerström och 
Kaija Luotonen.

Samma dag ordnade Brage även en “Spelkurs i svensk 
polska”, där Patrik Weckmann, som  fördjupat sig i svenska 
polskor, fungerade som lärare/instruktör. Lagets spelman 
Leith Arar deltog.

En polskekurs hölls 7.10 på Högåsa i Pojo. Som arrangör stod 
Pojo Ungdomsförening. Mikko Pihlatie och Lena  
Hallin-Pihlatie övade in en lättare polska från Alfta och den 
mera avancerade, men mycket liknande, polska från Bingsjö. 
Patrik Weckmann ackompanjerade. Maria Masalin, Inga-
Lill Mickelsson, Marianne Degerth och Thomas Ranninen 
deltog.

Festföreställningen Folkdansglädje – delad glädje gavs 
i  Helsingfors Konservatorium 21.10. Folkdansare från hela 
Svenskfinland medverkade. Publiken var glädjande stor. Från 
laget deltog Maria Masalin, Kristina Weimer, Cynde Sadler, 
Marianne Degerth, Carl-Johan Fagerström, Birgitta Löfgren, 
Kristina Portman, Kaija Luotonen och Inga-Lill Mickelsson. 
Många dansade ivrigt under det efterföljande samkvämet.

Festföreställningen och danslägret för barn med samma 
namn, Folkdansglädje – delad glädje, 20-22.10, förverkliga-
des med hjälp av talkokrafter. Från laget medverkade Cynde 
Sadler, Carl-Johan Fagerström, Birgitta Löfgren, Heidi 
Engström, Sini Lappalainen, Antonia Palmén och Kristina 
Weimer med arbetsinsatser.

I kursen i svenska danser, som hölls 22.10 i föreningens fest-
sal, deltog från laget Antonia Palmén, Kristina Weimer, Sini 
Lappalainen, Maria Masalin, Casten Idström, Timo Turkki, 
Marianne Degerth, Heidi Engström, Carl-Johan Fagerström 
och Inga-Lill Mickelsson. Dansutlärningen i svenska polskor 

stod Mikko Pihlatie och Lena Hallin-Pihlatie för och Marcus 
Blomberg lärde ut andra svenska folkdanser. Gunnel Biskop 
stod för det praktiska.

Folkdanslaget Kierrokas inom Helsingin Kansantanssin 
Ystävät, som vi haft samarbete med i flera år, ordnade 30.10 
en öppen dansövning i Åggelby lågstadieskola. Outi Rin-
ta-Filppula instruerade några finska och karelska danser. 
Esa Satomaa ackompanjerade på violin. Deltagare från laget 
var Thomas Ranninen, Marianne Degerth, Kristina Weimer, 
Heidi Engström, Carl-Johan Fagerström, Cynde Sadler och 
Kaija Luotonen.

Grötfest med kaffe, program och dans till tonerna av FolkMix 
Duo - och julgröt, förstås! -  ordnades 4.11 på Ljungheda i 
Kyrkslätt av Kyrkslätt Folkdansare. Från laget deltog Heidi 
Engström, Carl-Johan Fagerström, Annette Burmeister, 
Thomas Ranninen, Margareta Rönn, Marianne Degerth.

Danser från Bretagne och Tatardanser lärdes ut 14. respekti-
ve 28.11 på Tanhu-Visas övning i Tölö servicehus i Helsingfors. 
Tanhu-Visa råkar ha bretonska och tatariska dansare i sitt lag, 
och de fick nu dela med sig av sitt kulturarv. Antonia Palmén, 
Kristina Weimer, Heidi Engström, Maria Masalin och Kaija 
Luotonen deltog i det första danstillfället, medan det andra 
besöktes av Kaija Luotonen och Maria Masalin.

Uppvaktningar
Lagets hedersmedlem Gunnel Biskop, medlem i femtio år, 
uppvaktades på julfesten med ett smycke i anledning av sin 
75-årsdag.

 

WALENTINAKÖREN
Verksamhetsåret 2017 var ett aktivt år för Walentinakören. 
Kort sammanfattat kunde man säga att det var ett år som 
präglades av mycket övning och ganska få framträdanden 
men också en lyckad körresa till Nederländerna.

Kören har övat på tisdagar kl. 18.30–21.00. Dessutom har ett 
flertal övningar hållits under veckoslut.

Även detta år har kören fortsatt att öva sig i att sjunga med 
twang. Artisten och sångpedagogen Ami Aspelund har 
hjälpt Lauri att lära koristerna detta. Det här har varit en del 
av körens satsning på körklangen där man har tagit hjälp av 
tekniken CVT (Complete Vocal Technique). Däremot förverk-
ligades inte det planerade samarbetet med Minna Valkama 
p.g.a. hennes späckade tidsschema.

På vändagen den 14 februari hölls konserten Cawa. Vän-
dagskonserten var denna gång ett samarbete med Borgåkö-
ren Cawiar.

Nytt för i år var att biljetterna såldes via Netticket. Åsikterna 
om huruvida systemet var bra gick isär.

Genast efter vändagskonserten började kören öva in ny 
repertoar. Temat för den nya repertoaren var film- och mu-
sikalmusik. Siktet ställdes på vändagskonserten 14.2.2018 då 
kören ska bjuda på en helaftonskonsert.

På våren (7–9.4) åkte Walentinakören till Holten i Nederlän-
derna. Där gav man en konsert i Dorpskerk Holten tillsam-
mans med de lokala körerna Amazing och Close Company.

Höstterminen rivstartade igen med ett medverkande i Hel-
singfors festspels evenemang Art Goes Kapakka/Körrundan 
den 17.8. 

Den 4 september medverkade kören i HSMF:s allsång på 
Roddstadion. 

Kören höll inga julkonserter i år eftersom man var fullt upp-
tagen med att öva in ny repertoar.

Medverkandet i Helsingfors sång- och musikförbunds jubi-
leumsevenemang blev också mindre än planerat. En orsak 
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var att flera av de planerade evenemangen ställdes in som en 
följd av förbundets interna beslut. En annan orsak var att kö-
ren har varit så upptagen med att öva in ny repertoar att det 
inte har funnits möjlighet att hoppa över egna övningar för att 
delta i utomstående övningar och evenemang. Av sistnämnda 
orsak deltog Walentinakören inte som kör i uppförandet av 
förbundets jubileumsverk på Musikhuset 20.10. 

Söndagen den 10.12 mötte walentinorna upp på AV där det 
var dags för decembermånadsmötet.

Under året har kören jobbat med sin nya repertoar beståen-
de av film- och musikalmusik (repertoarlista bifogas).

En ny fin sak är att koristerna har fått möjlighet att öva sina 
stämmor med hjälp av stämfiler på nätet med programmet 
MuseScore. 

Kören har också sammanställt en ny samling med festvisor 
och en ny samling med stammissånger.

Verksamhet inom kretsen
Körövningar, körläger, stämövningar och repertoar
Under verksamhetsåret 2017 har Walentinakören hållit sina 
övningar tisdagar kl.18.30 – 21.00 i Kretsarnas sal på AV. 

Verksamhetsåret inleddes den 10 januari. Sammanlagt hölls 
39 tisdagsövningar. 

Deltagandet i övningarna har hållit sig på en god nivå. I 
medeltal har ungefär 30 korister mött upp. 

Julfest med övning hölls den 21 januari.
Övningar med Ami Aspelund hölls separat för de olika 

stämmorna under flera veckoslut både i början och i slutet av 
året. 

Körläger hölls på AV den 9 september samt 7–8 oktober. 
Veckoslutsläger hölls på Kanneljärven opisto i Lojo 28–29 

oktober. 
Heldagsövningar hölls igen på AV den 18-19 november.
Orkestern Octomus har fortsatt sin verksamhet. Octomus 

som leds av Eimer Wasström består av körmedlemmar. 
Octomus övar på AV en gång per månad.

Körens sammansättning 2017  
(aktiva korister i slutet av året)
1. Sopran  7
2. Sopran  8
1. Alt  8
2. Alt  5
Tenor   4
Bas   4
Totalt   37

Under verksamhetsåret har kören fått två nya medlemmar 
medan sju korister har slutat eller tagit paus från den aktiva 
verksamheten. 

Körmöten
Körens årsmöte hölls i samband med heldagsövningen 21 
januari.

Körens höstmöte hölls den 9 september.

Styrelsen
Körens styrelse kom samman till styrelsemöte 11 gånger 
under året. 

Fester och annan rekreation
Julfesten hölls den 21 januari efter årsmöte och heldagsöv-
ning. Sopranerna stod för det uppskattade programmet där 
temat var bling-bling.

11.3 var det premiär för körens nya samling med festvisor. 

Det vankades både mat och dryck och alla festvisor sjöngs 
igenom på tillfället som hölls på AV. 

Kören höll våravslutning 30.5. Vädret ville att tillställningen 
skulle hållas på AV i stället för ute i det fria.

Körens traditionella kräftskiva hölls den 19 augusti hos Eivor 
Sommardahl i Kabböle i Lovisa. 16 walentinor deltog.

Året avslutades med glögg på AV 19.12. 

Uppvaktningar
Kören har uppvaktat: 
• Pirjo Moen, 50 år
• Johan Sundqvist, 50 år
• Ulf Ström, 75 år
• Inger Sandström, 80 år
• Rune Öhman, 70 år
• Madeleine Blomqvist, 60 år
• Jarl Holmström, 80 år
• Gudrun Wahlström, 50 år
• Martina Huhtamäki, som blev mamma på Island
• Maria Österlund, giftermål

Den 11.3 sjöng ett tjugotal walentinor på Harald Udds be-
gravning i Karis. 

Den 27.5 sjöng en mindre grupp korister på Ulrika Krooks 
dotter Agnes dop i Kyrkslätt.

Ett femtontal körmedlemmar deltog i Johan och Carola 
Sundqvists 101-årsfest i Korsholm den 17.6.

Övrig information
Körens kandidat till AV:s kamratskapspris: Kristina Björkvall

Walentinarosen: Marina Palin, Mårten Björkvall, Cristo-
fer Moen och Siv Nordström fick alla varsin ros för att de 
förtjänstfullt hade skött stämövningarna och Raili Takolander 
fick en ros för sitt arbete med körens grafiska produkter.

Verksamhet inom föreningen
• 8.1 Medverkan i föreningens frågesport Dr. Bunduls pris i 

samband med januarimånadsmötet
• 12.3 Medverkan på AV:s årsfest
• 13.5 Medverkan i minigolfen
• 21.5 Medverkan på månadsmötet i maj
• Oktober: några korister skötte kaffeserveringen på 

oktobermånadsmötet och deltog i städtalkot inför AV:s 
Finland 100-årsfest

• Några körmedlemmar deltog i AV:s Finland 100-årsfest
• 6.11 AV:s svenskadagenfest. Eivor Sommardahl festtala-

de under rubriken Vart är svenskan på väg?
• 10.12 AV:s decembermöte, kören medverkade med sång 

och Luciaprogram. Linda Sandqvist-Forsgårds dotter 
Elsa Forsgård var Lucia

• (Kören hade inget lag med i promenadorienteringen 
detta år)

Verksamhet utom föreningen 
Konserter och uppträdanden
Kören höll sin konsert traditionsenligt 14.2. Den här gången 
var konserten ett samarbete med Borgåkören Cawiar och 
kallades därför Cawa. Konserten blev en fartfylld helhet som 
avslutades med ett nummer där körerna sjöng tillsammans. 
Konserten på G18 var slutsåld och kvällen avslutades med 
gemensam fest.

Kören medverkade i HSMF:s allsångsjippo på Roddstadion 
den 4 september.

Några körmedlemmar deltog i HSMF:s jubileumskonsert på 
Musikhuset den  20.10.

På våren blev det äntligen dags för en efterlängtad körresa. 
27 walentinor + 2 medresenärer åkte till Holten i Nederländer-
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na 7–9.4. Där gav man en konsert i Dorpskerk Holten tillsam-
mans med de lokala körerna Amazing och Close Company. 
Resekommittén hade jobbat bra och resan var lyckad. Mot-
tagandet i Holten var vänligt trots att körerna nästan inte alls 
kände varandra sen tidigare.

17.8 medverkade kören i Art Goes Kapakkas evenemang 
körrundan. Många korister deltog först i storkörens uppträ-
dande på domkyrkans trappa. Sedan fortsatte walentinorna 
till Vikingterminalen på Skatudden och Juttutupa i Hagnäs där 
man sjöng några egna nummer.

14.11 sjöng kören för seniorer på Folkhälsans seniorhus i 
Brunakärr.

 

KONSTKLUBBEN AV
Verksamhet inom föreningen

Kretsens medlemmar har deltagit i månadsmöten samt i 
Festbestyrelsen under året.

Verksamhet inom kretsen
År 2017 var kretsens sjätte fullständiga verksamhetsår. Verk-
samheten är indelad i fri målning och perioder av kursledd 
undervisning varje måndag i klubblokalen vid Annegatan 26, 
samt exkursioner till guidade externa utställningar.

Vi målar med akvarell och akryl, samt tecknar med kol 
och pastell. Efter varje målarstund njuter vi av kaffe/te med 
tilltugg och diskuterar och evaluerar våra målningar. Alla är 
glada för den feedback som delges vid dessa tillfällen för det 
innebär att vi också under dessa stunder lär oss mycket av 
varandra.

Konstklubbens verksamhet under 2017 har följt tidigare 
mönster med periodvis handledning av en lärare, som detta 
år på våren var Hanna Holma. Hon undervisade i monotypi-
teknik. Vi besökte också hennes ateljé där vi själva gjorde 
våra konstverk.

Hösten inleddes med deltagande i utställningen 100 fin-
landssvenska akvareller som leddes av Kristian Teir.

Senare under hösten, fortsatte Hanna Uggla med undervis-
ning i porträttmålning, fyra måndagar i november.

Guidade museibesök gjordes till Serlachiusmuseet i Mänt-
tä och Kumumuseet i Tallin. Båda besöken möjliggjordes 
genom tilläggsunderstöd av Understödsföreningen vid AV. 
Besöken var mycket informativa och givande.

Styrelsen har sammanträtt 6 ggr och dessutom har vi tradi-
tionsenligt haft vårfest och julfest.

Funktionärer
Kristian Teir har varit kretsens ordförande och övriga med-
lemmar i kretsstyrelsen har varit Ulla-Stina Gustafsson 
(viceordförande), Inge Martonen (konstnärlig koordinator), 
Irma Kockberg och Cita Gylling (ekonomiansvariga) och Ylva 
Freudenthal (festbestyrelsen och sekreterare).

Kretsens medlemsantal 31.12.2017 var 20 personer. 

BRIDGEKLUBBEN 
Året 2017 var Bridgeklubbens sjuttioförsta fulla verksamhetsår.

Verksamheten inom Bridgeklubben 
Tävlingsverksamhet
Vi har två gånger i veckan under vår- och höstsäsongerna 
sammankommit för att spela bridge, på måndagar och på 
torsdagar i Kretsarnas sal. Därtill har vi spelat under som-
marmånaderna. Bridgeklubbens medlemmar har betalat en 
spelavgift om 4 € per spelkväll.    

Antalet ordinarie spelkvällar var 76 inklusive sommarbridge 
under 7 måndagar. Förutom konventionella Partävlingar har vi 
under dessa spelkvällar spelat Lagmästerskap, Mixed-mäs-
terskap, Parmästerskap, Individuellt mästerskap, Äggbaro-
metern, en Procenttävling, en HCP-tävling, Partävling med 
lottade par, samt tre riksomfattande Simultantävlingar. Totalt 
har 1902 spelare deltagit i spelkvällarna. Antalet spelare har i 
medeltal varit 25 personer per spelkväll. I spelkvällarna del-
tog under året 83 aktiva medlemmar.

 En speleftermiddag anordnades i april för målgruppen AV 
Bridge seniorer, spelare som kanske inte har möjlighet att 
delta i kvällsspelen.

Lagmästerskapet spelades tre måndagar i januari-mars, tio 
lag deltog.

Resultat:
Gurka: Birgit Bärlund, Lasse Carlsson, Leif-Erik Forsberg, 

Johan Lindstedt, Peter Wikström 199p
Ave Maria: Martin Arle, Agneta Berglund, Kurt Berglund, 

Maria Nordgren 176p
10GSTRÖM: Johan Herrgård, Björn-Olof Lindholm, Per-Ivar 

Norberg, Fred Sundwall, Carola Tengström 171p

Mixed mästerskapet spelades två måndagar i april, 15 par 
deltog.

Resultat:
1.  Birgit Bärlund – Lars Carlsson     62,12 %
2.  Agneta Berglund – Martin Arle  60,67 %         
3.  Kristina Engberg – Per-Ivar Norberg  58,22 %

Parmästerskapet spelades två måndagar  
i september - oktober, 

18 par deltog.
Resultat:
1. Kaj G Backas – Johan Herrgård  64,15 %
2. Agneta Berglund – Martin Arle  62,90 % 
3. Maria Nordgren – Fred Sundwall  58,15 %

Individuellt mästerskap spelades i november, 24 medlem-
mar deltog

Resultat:
1. Leo Fagerstolt    73,3 %
2. Ulla Lindgren Fagerholm   64,2 %
3. Martin Arle     61,7 %

Övriga tävlingar
Kerstin och Gösta Ehnholm vann HCP-partävlingen. Agneta 
Berglund och Kurt Berglund vann Äggbarometern. Procent- 
tävlingen vanns av Folke Lindberg.

Bridgekryssningen till Tallinn ägde rum i oktober. I kryssning-
en deltog 24 spelare. Marianne Lindstedt och Marjo Moliis 
tog hem segern. 

Våravslutning firades i maj. 
Julfesten firades i december med spel, frågesport och tra-

ditionell julmat. Martin Arle hade sammanställt frågesporten. 
Pris och medaljer delades ut.

Årets flitigaste spelare var Fred Sundwall som deltagit i 66 
av årets spelkvällar.

Mest vinstpoäng samlade Birgit Bärlund med 186 poäng, 
på andra plats kom Johan Lindstedt med 179, och på tredje 
plats Johan Herrgård med 140 poäng. 

Utmärkelser och uppvaktningar
Förtjänsttecken i Silver tilldelades Margareta Helene-
fors-Grönstrand och Leila Horelli

Kamratskapspriset tilldelades Marianne Alopaeus.
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Årets bridgespelare
Kerstin Ehnholm utsåg på julfesten Folke Lindberg till årets 
bridgespelare. Motiveringen var följandet: ”...För att få spela 
behövs det alltid människor som ser till att allting fungerar. 
Uppgifterna sköts i bakgrunden utan större åthävor och syns 
några gånger per år...

I fjol fick jag stafettpinnen av Maria och i år är det min tur att 
ge den vidare. Jag vill tacka för gediget arbete och utse en av 
dessa aktiva personer till Årets Spelare, Folke Lindberg”.

Under året har medlemmar som fyllt jämna år uppvaktats.

Styrelsen och övriga funktionärer
Styrelsens sammansättning:
Tom Schubert, ordförande
Kaj G Backas, sekreterare, bridgemateansvarig
Agneta Berglund, ordförande för tävlingskommittén
Inger Eriksson-Blom, ordförande i festkommittén 
Maj-Britt Jensen, viceordförande, ekonomiansvarig
Folke Lindberg, medlemssekreterare
Ulla Lindgren Fagerholm, informatör, webredaktör
Marianne Palva, resekoordinator         

Styrelsen har därtill gett Fred Sundwall möjlighet att delta 
i klubbens styrelsemöten i sin egenskap av Finlands Bridge-
förbunds viceordförande. 

Styrelsen har sammankommit 7 gånger under året.

Övriga funktionärer:
Tävlingskommittén: ordförande Agneta Berglund, medlem-
mar Kaj G Backas, Fred Sundwall och Carola Tengström.

Martin Arle, Fred Sundwall och Carola Tengström har fung-
erat som tävlingsledare.

Biblioteket har skötts av Agneta Berglund.

Medlemmar
Bridgeklubben har under året fått elva nya medlemmar, 
tre har avgått och en medlem har avlidit. Klubben hade 
31.12.2017 163 medlemmar. 97 av dessa var medlemmar i 
Finlands Bridgeförbund via AV.

Agneta Berglunds bridgekurser på Arbis i Helsingfors har 
bidragit till att klubben fått nya medlemmar. 

Verksamheten  
inom Huvudföreningen
Tävlingsverksamheten, segersvit för Bridgeklubben
Bridgeklubbens lag – Åge Grahn och Fred Sundwall – tog 
guldmedaljen i Doktor Bunduls Minnestävling, en frågesport, 
som ägde rum på Huvudföreningens månadsmöte i januari. 
Nio kretsar deltog i tävlingen.

I Minigolftävlingen i maj deltog fem tvåmannalag. Bridge-
klubbens lag med Maj-Britt Jensen och Leif Schauman tog 
segern. Därtill uppnådde Leif Schauman även det bästa 
individuella resultatet.

Storslam för Bridgeklubben i Promenadorienteringen. Åtta 
lag deltog i den traditionella tävlingen som ordnades i okto-
ber. Bridgeklubbens första lag med Marianne Alopaeus, Kurt 
Graeffe, Erkki Oksanen och Dag Svedstedt vann tävlingen. 
Bridgeklubben erövrade även silver- och bronsmedaljerna.

Bridgeklubbens representanter  
inom Huvudföreningen
Åke Sjölund och Marita Helsingius - medlemmar i De Äldres 
Råd i Huvudföreningen.
Maj-Britt Jensen, Peter Oljemark och Kaj G Backas –  
medlemmar i Huvudföreningens styrelse.
Maj-Britt Jensen - Kulturfondens viceordförande

Bridgeklubbens representanter i Kulturutskottet -  
Kurt Graeffe och Åge Grahn.
Leif-Erik Forsberg - revisorssuppleant

Bridgeklubbens ordförande Tom Schubert har deltagit i 
Huvudföreningens ordförandemöten

Bridgeklubbens representant inom AV Centralförbundet
Kaj G Backas och Peter Oljemark - medlemmar i AV  

Centralförbundets styrelse.
Virpi Schauman - verksamhetsgranskare

Verksamheten utåt 
Tävlingsverksamhet
Klubbkamp mot Bridgeklubben Slam från Tammerfors
Klubbkampen mot BK Slam från Tammerfors spelades i mars 
i Helsingfors. 

AV vann med resultatet 109 - 71. Tre lag från vardera klub-
ben deltog. Tävlingsformen var Board-A-Match.

Klubbkamp mot Ekenäs Bridgeklubb
Den traditionella klubbkampen mot Ekenäs BK spelades i 
Ekenäs i november. 

Fem lag från vardera klubben deltog. Tävlingsformen var 
Board-A-Match. 

Ekenäs avgick med segern, 163 - 137.

Övrig tävlingsverksamhet
Guldmedaljer på FM-nivå:
Martin Arle vann guld i lag-FM för seniorer tillsammans med 
icke-aveiter.

Agneta Berglund och Maria Nordgren spelade hem da-
mernas FM-guld.

Agneta Berglund, Martin Arle och Maria Nordgren tillsam-
mans med en icke-aveit tog guld i FM-tävlingen för mixed 
lag.

Bridgeklubben har under det gångna året ordnat tre 
MP-tävlingar:
• 10 oktober en mixed partävling med 22 par
• 6 december Harald Nordbergs minnestävling med 30 

par
• 7 december en Board-A-Match lagtävling med 9 lag

Verksamhet inom Finlands Bridgeförbund r.f. (FBF)
• Fred Sundwall - viceordförande i Bridgeförbundets 

styrelse 
• Kaj G Backas - styrelseledamot och generalsekreterare.
• Leif-Erik Forsberg - Bridgeförbundets revisor.
• Agneta Berglund - medlem i Bridgeförbundets  

Utbildningskommitté.

Hemsidor på Internet
Bridgeklubbens hemsidor är uppbyggda på brittiska Brid-
gewebs.com och har under året gett snabb information. 
Sidorna ger en allsidig bild av klubbens verksamhet och 
publicerar tävlingsresultat och aktuell information. Adressen 
är http://www.bridgewebs.com/avbridge/. 

                                                                                             
Bridgeklubben tackar Huvudföreningens styrelse för under-
stöden som beviljats Bridgeklubben. 

Styrelsen tackar alla Bridgeklubbens medlemmar för det 
gångna året, för allt arbete och all den tid som de nedlagt 
under våra spelkvällar och trivsamma sammankomster.
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SENIORDANSKLUBBEN
Seniordansklubbens verksamhet inom AV Huvudförening-
en inleddes år 1986. Verksamheten består i huvudsak av de 
regelbundna dansövningarna.

Klubbens ordinarie verksamhet.
Klubben har under året samlats till 32 dansövningar regel-
bundet tisdagar kl 16.30–18.00 under tiden  10.1–5.12.2017.  I 
medeltal har 21 dansare deltagit per övning. Vi har hunnit 
med  6–7 danser per gång. Instruktör för dansövningarna 
har varit Ingegerd Blomander med Ulla Ek som hjälpledare. 
Även dansare från gruppen har ibland instruerat danser.

Seniordansklubbens vårutfärd 16.5. ordnades detta år i 
hemlandet. Vi åkte med abonnerad buss i österled. Första an-
halten var den kejserliga fiskestugan i Langinkoski nära Kotka. 
Vi gjorde en rundtur i själva stugan och i den vackra omgiv-
ningen med en kunning guide, som berättade om ställets 
intressanta historia. Efter stoppet i Langinkoski fortsatte resan 
till Strömfors bruk genom ett vackert vårligt landskap. Efter 
rundvandringen på bruket och i dess omgivning samt besök 
i den gamla kyrkan vankades det lunh och kaffe. Efter maten 
fanns det ännu lite tid för egen verksamhet, som t. ex. shop-
ping i de små hantverksbodarna. I resan deltog 26 dansare, 
såväl aktiva som passiva. 

Klubben ordnade för sjätte gången sommarseniordans, 4 
tisdagar under maj och juni med början 23.5.  Sommardansen 
var öppen för alla intresserade, både svensk- och finskspråki-
ga. Den var synnerligen populär och deltagarantalet per gång 
var i medeltal  20 personer. Danserna leddes på svenska.

I början av höstterminen ordnade seniordansklubben, i sam-
arbete med AVH 2 st. ”pröva på” danstillfällen för personer, 
som ville bekanta sig med seniordans. 

Julfesten ordnades 13.12. på AV.  32  personer njöt av tra-
ditionellt julprogram, julmat och seniordans. Julgubben och 
julklapparna hade även detta år ersatts av ett frivilligt bidrag 
till årets Lucia-insamling.

Klubben har under verksamhetsåret ordnat  8 st planerings-
tillfällen för dansarna. Dessa tillfällen har varit uppskattade 
och väl besökta. Deltagarna har livligt deltagit i diskussioner 
kring dansen och kommit med nya ideér och åsikter.

Verksamhet inom föreningen.
I tävlingen om dr Bunduls frågesport på januari månadsmöte 
deltog Birgitta Strandell och Margareta Fagerström.

Seniordansklubben har i år uppträtt på Huvudföreningens 
årsfest 9.3. med dannserna ” Viivy vielä hetken och ”Harmony 
kiss”. På december månadsmöte dansade vi ljusdansen 
”Glocken des Friedens” medan Walentinakören sjöng den 
för oss på israeliska. Ett stämningsfullt tillfälle, som verkar bli 
tradition.

I minigolftävlingen på Edesvikens bana deltog detta år seni-
ordansarna Marita Lindvall och Inge Blomander.

Promenadorienteringen 2.10. startade i år i Edesviken. Från 
seniordansklubben deltog Ulla Ek, Tea Grönberg,  
Margaretha Fagersröm och Inger Iiskola.

Verksamhet utom föreningen.
Seniordansens sedvanliga våravslutning ordnades detta år 
i 9.4. på Allaktivitetshuset Lumo i Korso,Vanda . Från senior-
dansklubben deltog 6 dansare. Motsvarande tillfälle i Öser-
botten ordnades 22.4. i Stjärnhallen i Nykarleby, 2 dansare 
från Seniordansklubben deltog.

I de finska dansarnas dansträff i Atimot i Kuusamo deltog 
Ulla Ek, Else-Maj Homström och Maj-Britt Karhunen.

På dansdagen 18.11. deltog 10 dansare från Seniordansklub-
ben. De fick lära sig danser från åren 1988,-89,-90, och –91.

Under sommaren övade man  både seniordans och round-
dans på Åland. I detta tillfälle deltog 6 dansare från Senior-
dansklubben. På sommardanserna i Lovisa och Raseborg 
deltog även flera av AV:s seniordansare

Under året har olika arrangörer ordnat ett flertal kryssnigar, 
där seniordans och sittdans har ingått i programmet. I alla 
dessa tillfällen har flera aktiva seniordansare deltagit.

Till juldanserna 13.12. på G18, som Seniordansledarna i Stor-
helsingfors i samarbete med FSDF ordnade,  inbjöds både 
svenska och finska seniordansgrupper från södra Finland. Av 
de ca 40 dansarna var ungefär 10 från AV:s seniordansare. Av 
sex ledare var fem aveiter.

Uppvaktningar
Klubben har under året ihågkommit medlemmar, som fyllt 
jämna år.

Övrigt.
Klubbens kandidat till AV:s kamratpris var Ulla Ek.

Under året har seniordansklubbens styrelse sammanträtt 8 
gånger.

Hedersmedlem: Mary Kekola
En av klubbens långvariga dansare, Elisabeth ”Lissu”  

Fröberg avled i december detta år.
Medlemsantalet per den 31.12.2017  uppgick till 48, personer 

varav 8 passiva.

MUSIKKLUBBEN 
 
Verksamhet

År 2017 var musikklubbens elfte verksamhetsår. Den huvud-
sakliga verksamheten bestod av de regelbundna övningarna 
varje fredagskväll. Alla som är intresserade av musik och 
sång är välkomna. Vi har haft glädjande mycket gäster och 
tom några juniorer spelar med oss ibland. 

Verksamheten inleddes  fredagen  den 5 januari  och öv-
ningskvällarna  har varit tämligen  välbesökta.

Antalet spelmän med egna instrument har varierat mellan 
fyra och åtta.

• Deltog i spelmanskurs på Sälgrund
• Uppträdande på Svenska dagen 
• Buskspel i folkhälsans Seniorhus i Helsingfors.
• Buskspel i Ekenäs.
• Deltog i Folklandia spelmanskryssningen
• Deltog i Viinit pelimannit i Pargas.
• Deltog i MeriViapori 2017.
• Deltog i promenadorienteringen.
• Spelade välgörenhetskoncert på ålderndomshem i 

Sörnäs.
• Spelade på bahaiyårsfest.
• Deltog i Europeaden i Åbo

Flera spelmän har besökt olika festivaler under året som t.ex 
Folklandia, Samuelin Poloneesi, Kaustby och Orivesi. Vi  be-
sökte också ”Viinit Pelimannit” i Pargas i augusti 2017.
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Några bilder på kretsarnas verksamhet 2017. 
Foto: Oskar Silén, Yrsa Ranki, Olof Staffans, Raili 
Takolander, Benita Udd och Stefan Ekholm
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Föreningens telefonnummer

Verksamhetsledare   044 766 4101

Vaktmästare 044 766 4102

Sykretsen
Kontaktp.  
Jeanne-Marie Johansson
tfn 050 5704 184
 
Varannan tisdag kl 15,  
Källarsalen. 

AV-teatern
Ordf.  Robin Sundberg
tfn 050 5849 883
effesundberg@spray.se
 
Folkdanslaget 
Ordförande Antonia Palmén 
av.hfors.folkdanslag@gmail.com

Instruktör: Margareta Rönn 

Spelman Leith Arar  

Onsdagar kl. 19-21, Kretsarnas sal 
   
Sällskapskretsen
Ordf. Jeanne-Marie Johansson
tfn 050 5704 184

Varannan torsdag kl 16,  
Källarsalen.

Bridgeklubben 
Ordf. Tom Schubert 040 5278909
http://www.bridgewebs.com/
avbridge/

Spelkvällar måndagar och  
torsdagar 18.00 – ca 22  
i Kretsarnas Sal

Ungdomskretsen
Ordf. Maj-Britt Hedvall
tfn 050 309 8268

Tisdagar en gång i månaden. 

Walentinakören 
Ordf, Pia Sundell 
tfn 040 501 9105
sundellpia1@gmail.com

Dirigent Lauri Palin

Tisdagar kl 18.30-21,  
Kretsarnas sal. 

Seniordansklubben 
Ordf. Inger Iiskola
tfn 050 3366 040
e-post: inger.iiskola@kolumbus.fi

Instruktör Ingegerd Blomander
tfn 040 7049 305

Tisdagar kl 16.30, Festsalen. 

Squaredanslaget
Ordf.  Jan Ekberg
tfn 040 553 664

Caller Kaj Wikholm

Torsdag 18.15-20.45, Festsalen. 

Rounddans 
Cuer Olof Staffans

onsdagar 16.00-18.00, Festsalen

Bokklubben 
Ledare: Joanna Österman 

Kontaktperson: 
Christian Holmström  
tfn 040 555 4761

Andra onsdagen i månaden  
kl. 18-19.30,  Klubblokalen

Musikklubben
Kontaktperson 
Lars Silén
040 7351 628
lars.silen@kolumbus.fi

Fredag kl 19, Klubblokalen

Sandelssällskapet
Kontaktperson Dick Lundell
tfn 050 539 0963
förnamn.efternamn@folkhalsan.fi

Konstklubben AV! 
Kontaktperson Ylva Freudenthal 
tfn 050 533 6363 
ylva.freudenthal@gmail.com

Måndag kl 12–15, Klubblokalen

Arbetets Vänner Huvudföreningen r f, bankförbindelse IBAN: FI7540551110000662


