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När AV-iten når dig, bästa läsare, står vi rimligtvis vid 
sommarens rand. Många tycker att det här är årets fi-
naste tid. Vädret blir varmare, vinterns slask och damm 

har städats bort, träden grönskar, 
blommorna slår ut och flyttfåglarna 
återvänder. Känslan av förnyelse 
och kanske pånyttfödelse ligger i 
luften. På många sätt är våren och 
försommaren mer av ett ”nyår” än 
den 1 januari. 

Medvetet eller omedvetet för-
stärks det intrycket säkert av 
innehållet i det här numret av AV-iten som långt handlar om 
verksamheten 2018. Därför vill jag här ägna några rader här 
vid sommarens rand till att blicka framåt. 

På grund av den omfattande sanering som föreningen har 
varit tvungen att utföra under vårvintern är det ekonomiska 
läget ansträngt. Det minskar de frihetsgrader vi har under 
de kommande åren. Efter ett antal goda år har vi nu ett antal 
magra år framför oss. Föreningens styrelse har det oaktat 
bemödat sig om att inte i större utsträckning behöva ingripa 
i kretsarnas ekonomi. Hittills har den strävan lyckats – det 
är viktigt eftersom kretsarna är kärnan i föreningens ideella 
uppdrag.

Det är ironiskt att de här arbetena i fastigheten inföll just i 
år då föreningshuset fyller 90 år, samtidigt påminner de om 

symbiosen mellan den kalla rationella fastighetsförvaltningen 
och det omfattande frivilliga och ideella engagemang som 
har ett hem inom AV:s väggar. Båda är en förutsättning för 

den andra.  
Om läget på kort sikt innebär min-

dre fritt disponibla medel är det ändå 
rimligt att på längre sikt vara optimist. 
Föreningshuset är i hyfsat skick och 
så länge Helsingfors kärncentrum 
inte flyttar är vårt läge bästa tänkbara. 
Föreningen äger sitt hus och huset står 
på egen mark. Vi har fått en ekonomisk 

smäll, men föreningen har inte brustit i snålblåsten och de 
facto inte ens böjt sig. 

Jag vill här ge erkänsla för det arbete som föreningens 
styrelse har gjort under våren. Det är tyvärr i dagens samhälle 
ingen självklarhet att sätta sin fritid på den typens frågor som 
styrelsen långt har arbetat med den här våren. Sammanhåll-
ningen och samförståndet om vägen framåt har varit god och 
det är i sig ett gott tecken för framtiden. 

Jag önskar alla medlemmar i Arbetets Vänner 
Huvudföreningen en skön sommar! 

Sebastian Gripenberg
Ordförande, 

Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

Vid sommarens rand
LEDAREN

Vi har fått en ekonomisk 
smäll, men föreningen har 
inte brustit i snålblåsten  
och de facto inte ens böjt sig.

Skrivarkurs i januari 2020
Om intresset är tillräckligt ordnar föreningen en skrivar-
kurs med Aapo Roselius. Kursen börjar i januari 2020 och 
består av sex träffar och tre studiebesök (Riksarkivet I, Riks-
arkivet/Krigsarkivet och Stadsarkivet). För kursen uppbärs 
en deltagaravgift på 50 €/deltagare. Intresseanmälningar 
riktas till kansliet senast 15.10.

Intresserade kan med fördel notera Aapos föreläsning på 
Arbis som behandlar släktforskning speciellt rörande fin-
ländare i Estlands krig.

 

Qigong
På hösten startar en grupp som övar 
Qigong. Metoden kan kallas kinesisk 
yoga och består av mental koncentra-
tion och enkla rörelser för att förbätt-
ra cirkulationen av energi i kroppen. 
Effekterna kan förklaras och påvisas 
i skolmedicinska termer, till exempel 
bättre blodcirkulation, ökad rörlighet, 
bättre kroppshållning och förbättrat 
immunförsvar. 

Den 2 september ordnas ett in-
formationstillfälle i Klubblokalen 
klockan 18.00, där intresserade kan 
delta för att höra närmare om Qigong. 
För att delta i veckoträningen ska man 
delta i en grundkurs som kommer att 
ordnas till självkostnadspris.
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NOTERAT

Årsmötet
Arbetets Vänner i Sörnäs ordförande 
Jaan Siitonen önskade de cirka 35 års-
mötesdeltagarna välkomna till årsmötet. 
Han meddelade att middagen serveras i 
samma utrymmen kl. 18 och innan det 
bjuds på ett glas skumvin kl. 17:45 i baren. 

Därefter gav han ordet över till för-
bundsordförande Rune Öhman, som 
tackade värdföreningen för att de ställt 
upp som värdförening för årsmötet och 
trevligt att de samtidigt firar sitt 125-års-
jubileum. Han nämnde att AV i Sörnäs 
varit värd 6 gånger och framförde sitt tack 
för kaffet och de goda pajerna samt öns-
kade alla mötesdeltagare varmt välkom-
na speciellt förbundets hedersmedlem  
Anita Andersson och AV Facklans redak-
tör Anna Kujala. 

Han framförde sorgebudet att förbundets 
andra hedersmedlem Inga Rosenberg 
hade avlidit i en ålder av 93 år den 29 de-
cember 2018. Hon var styrelsemedlem i 
49 år varav 16 år som sekreterare och 31 
år som viceordförande. Med uppstigning 
och en stunds tystnad hedrades hennes 
minne.

Därefter förklarade han årsmötet för år 
2019 öppnat kl. 15:00.

Årsmötets förhandlingar och  
styrelsens konstituerande möte
Vid årsmötet behandlades sedvanliga års-
mötesärenden enligt förbundets nya stad-
gar, som godkänts av PRS den 19 januari 
2018. 

Verksamhetsberättelsen och bokslutet 
föredrogs och godkändes.  Medlemsavgif-
ten för år 2020 fastställdes till 1 € per in-
skriven medlem, vilket gäller också stän-
diga medlemmar. 

Antalet styrelsemedlemmar för kom-
mande förbundsstyrelse fastslogs till 19 
styrelsemedlemmar emedan AV i Tölö, 
som hade 2 representanter i styrelsen, 
avslutade sin verksamhet den 31 decem-
ber 2018. Deras f.d. ordförande Barbro  
Sulander deltog i årsmötet.

Åtta (8) AV-föreningar hade sina offi-
ciella representanter närvarande. Vid va-
let av Arbetets Vänners Centralförbunds 
styrelse, totalt 19 styrelsemedlemmar är 
16 återval och 3 nyval. De nyinvalda re-
presentanterna till förbundsstyrelsen är 

Harry Stenkull, Vasa, som ersätter Ulla 
Lönnblad. Staffan Lagström, Åbo, som 
ersätter Inga-Lill Karlsson samt Barbro 
Eriksson, Huvudföreningen, som ersät-
ter Rune Öhman, som redan för ett år 
sedan meddelade att han inte ställer upp 
för återval. För de övriga AV-föreningarna 
blev det omval av sina representanter. 

Till verksamhetsgranskare återvaldes 
Susanna Lundell, Huvudföreningen och 
som suppleant valdes Virpi Schauman, 
Huvudföreningen.

 Ny hedersmedlem
Årsmötets viceordförande Jaan Siitonen 
bad om ordförandeklubban av ordföran-
de Rune Öhman vid punkten ”Övriga av 
styrelsen föreslagna ärenden” och med-
delade att AV Centralförbunds styrelse-
medlemmar har efter enhälligt positiv 
röstning av förbundsstyrelsen beslutit att 
Rune Öhman kallas till Arbetets Vänners 
Centralförbunds Hedersmedlem. 

Enligt stadgarna skall ärendet framföras 
och godkännas på ett förbundsmöte, som 
är förbundets högsta beslutande organ. 
Årsmötesdeltagarna godkände styrelse-
medlemmarnas förslag på årsmötet den 6 
april 2019 i Helsingfors på Tekniskas Salar 
och Rune Öhman kallades till Förbundets 
Hedersmedlem. 

Nämnas kan att Rune Öhman har en 
lång meritförteckning inom Förbundet 
som styrelsemedlem i 35 år samt ordfö-
rande i 14 år.

Samtliga till förbundsmötet hörande 
ärenden hade behandlats och ordförande 
förklarade årsmötet avslutat kl. 16.

Som avslutning sjöng alla tillsammans 
”Modersmålets sång” unisont.

Rune Öhman var varmt överraskad och 
rörd samt tackade alla för hedersmed-
lemsskapet. Han tackade sekreterare 
Benita Udd med en blombukett för fint 
samarbete. Därefter sammanstrålade hela 
styrelsen och avtackade Rune som avgå-
ende ordförande samt lyckönskade ho-
nom till Hedersmedlem i Förbundet med 
att överräcka en bukett blommor. Kurt 
Lindström höll ett fint tal Rune.

Därefter höll styrelsen sitt konstitueran-
de möte vilket AV i Sörnäs ordförande 
Jaan Siitonen öppnade. Till ordförande 
för mötet valdes Monika Weckström, 

AV Centralförbunds årsmöte i Helsingfors
Arbetets Vänners Centralförbunds årsmöte hölls lördagen den 6 april 
2019 i Helsingfors på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6.vån, med Arbetets 
Vänner i Sörnäs som värdförening.  Detta var AV-föreningarnas 67 
(sextiosjunde) förbundsmöte och 101 (hundraförsta) representantmöte. 
I samband med årsmötet firade AV i Sörnäs sitt 125-årsjubileum.

Tävling i minigolf 
2019
Ungdomskretsens fyrtionde tävling 
i minigolf spelades den 18 maj 2019 
i strålande solsken på Edesvikens 
bana.

Walentinakören utgick med segern, 
vilket senast inträffat år 2004.  
Det senaste årtiondets vinnarlag 
Bridgeklubben och Squaredanslaget 
placerade sig på andra respektive 
tredje plats. Tomas Tallqvist från 
Walentinakören spelade banan bäst 
med 55 slag.

Resultaten i sin helhet är:
1. Walentinakören 124 slag
2. Bridgeklubben 132 slag
3. Squaredanslaget 138 slag
4. Seniordansklubben 164 slag.

Ungdomskretsen tackar alla spelare 
och hejare för gott humör! 

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

Torsdagen 24.10
Fredagen 25.10
Vänligen meddela ordförande eller 

kontaktperson i din krets vilken dag 
du har möjlighet att ställa upp. Vi 
bjuder på kaffe med dopp.

Vi ses i flitighetens tecken i andra 
våningen kl.10.00. Vi städar skåp och 
lådor mm. Du är också välkommen 
om du kommer senare.

Tack på förhand och välkomna!
Tuula Mervasto

Tfn 050 516 3182

ADRESSÄNDRINGAR, 
medlemsförfrågningar  

och annat som berör  
medlemsregistret sköts av  

Åsa Laukonlinna,  
kontakta henne per e-post 

asa.laukonlinna@gmail.com.
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Ordförande Monika Weckström Huvudföreningen
Viceordförande Margita Myllyniemi Åbo
Viceordförande  Jaan Siitonen Sörnäs
Sekreterare Benita Udd Ekenäs
Ekonom Harriet Rydberg Huvudföreningen
Medlemmar Åge Grahn Sörnäs
 Thomas Storgård Vasa
 Harry Stenkull Vasa
 Kristina Frejborg  Lovisa
 Nils-Erik Frejborg Lovisa
 Staffan Lagerström Åbo
 Marianne Lönnqvist Borgå
 Maj-Britt Lindgren Borgå
 Kurt Lindström Korso   
 Sebastian Gripenberg Huvudföreningen
 Rabbe Saxén Huvudföreningen
 Kaj G Backas Huvudföreningen
 Peter Oljemark Huvudföreningen
 Barbro Eriksson Huvudföreningen

Förbundsstyrelsen år 2019  
intill följande årsmöte

AV Centralförbunds årsmöte i Helsingfors

Huvudföreningen, som också blev vald 
till förbundets nya ordförande. 

Till förbundets viceordförande återval-
des Margita Myllyniemi, Åbo och Jaan 
Siitonen, Sörnäs. Till ekonom återvaldes 
Harriet Rydberg, Huvudföreningen. Be-
nita Udd, Ekenäs återvaldes till förbun-
dets sekreterare.

Text: Benita Udd
Foton: Benita Udd och Anna Kujala

På bilden till vänster läser 
sekreterare Benita Udd 
upp föreningens verk-
samhetsberättelse.

På bilden nedan har Kurt 
Lindström hållit tal och 
på förbundsstyrelsens 
vägnar avtackat ”Mr AV” 
Rune Öhman, som avgick 
som ordförande.. 

Jaan Siitonen meddelade att styrelsen be-
slutit att kalla Rune Öhman till hedersmed-
lem. Förbundsmötet understödde förslaget 
enhälligt.

Rune Öhman överräckte ordförandeklubban till Monika Weckström.
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Årsmötesdeltagarna samt AV i Sörnäs 
medlemmar totalt cirka 60 personer sam-
lades i baren och en skål för Arbetets Vän-
ner i Sörnäs 125 år lyftes. 

Därefter var det fri placering vid midda-
gen i kabinetten och alla hittade lämpli-
ga sittplatser. Jaan Siitonen önskade alla 
välkomna. Han tackade för förbundets 
årsmöte och nämnde att detta var hans 
första förbundsmöte tillsammans med 
övriga AV-föreningar. Han presentera-
de kvällens musiknummer och önskade 
Matilda Bergman välkommen. Matilda 
spelade på kantele ”Aria ur Goldberg vari-
aioner” av J.S. Bach samt ”Harpspelaren” 
av Jean Sibelius. Det var en stor njutning 
av att höra dessa fina uppföranden. Efter 
avslutat uppförande inbjöd hon publiken 
till två gratis kantelekonsert i Helsingfors 
i slutet av april.

Efter Matildas kanteleuppförande med-
delade Jaan Siitonen att det blir mid-
dag, vars meny presenterades av Margita  
Slätis, AV i Sörnäs nya verksamhetsleda-
re. Margita var huvudansvarig för arrang-
emanget på Tekniskas Salarna, som hon 
skötte ypperligt. Hon hade också sam-
manställt allsångshäftet, som bestod av 
12 trevliga sånger. Monika Weckström 
utsågs till Toast Master för kvällen.

Förrätt:  Rostade jätteräkor  
  med persilje-vitlöks- 
  smör
Varmrätt. Stekta dikalvnoisetter  
  med mörk murkelsås
Efterrätt: Chokladmarkis  
  och halloncoulis
Kaffe/te
Matdrycker: 2 glas rött- eller vittvin

Efter middagen bad Rune Öhman om 
ordet och både han och nya ordföran-
den Monika Weckström framförde AV 
Centralförbundets lyckönskningar till 
Jubilaren AV i Sörnäs 125 år via deras 
ordförande Jaan Siitonen med en hyll-
ningsadress. Han nämnde att en summa 
på € 200 hade inbetalats till AV i Sörnäs 
konto. Jaan tackade på alla AV i Sörnäs 
vägnar så mycket.

Därpå överräckte Rune Öhman AV 
Centralförbunds ordförandeklubba till 
Monika Weckström och önskade henne 
framgångsrika år som ordförande för För-
bundet. Monika tackade och lovade göra 
sitt bästa.

På årsmötet kallades Rune Öhman till 
AV Centralförbunds Hedersmedlem och 
nu överräckte Monika Weckström ett in-
ramat diplom, som dokumentation över 
utmärkelsen. 

Nu följde i programmet servering av ef-
terrätten och sorlet steg i salen. Maten var 
utsökt god och kvällen förlöpte i trevlig 
AV-anda, men sång och trevligt sällskap. 
Tack AV i Sörnäs för ett fint arrangemang 
och jag hoppas att alla har möjlighet att 
komma till Er Jubileums mingelkväll 
måndagen den 18 november till vilken 
alla AV-föreningar blir inbjudna.

Text: Benita Udd
Foton: Anna Kujala och Benita Udd

Arbetets Vänner i Sörnäs 125 år
AV i Sörnäs firade med program 
och middag på Tekniskas Salar 
efter AV Centralförbunds årsmöte. 

Matilda Bergman stod för kvällens 
musikprogram.

Ett sextiotal AV-iter var på plats för att fira AV i Sörnäs 125-årsjubileum. Närmast 
kameran Peter Oljemark och Barbro Sulander.

Före AVC:s årsmöte och AV i Sörnäs fest fick de som ville bekanta sig med AV i 
Sörnäs lokaliteter i Munkshöjden. Åge Grahn, till vänster, och Jaan Siitonen berät-
tade om föreningens två lokaler, som ligger i samma hus, samt om föreningens 
verksamhet.
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M    in guddotter ska bli mamma inom kort. Hon är supermil-
jömedveten och rättvisemärkt ända ut på nästippen. Hon 
har sagt ifrån, att inget nytt får skaffas åt barnet – det finns 

alldeles tillräckligt med använda barnkläder och andra tillbehör av 
god kvalitet. Och det måste man ju hålla med om och respektera, 
även om det skulle vara frestande att gå och bläddra bland förtju-
sande barnkläder i olika butiker och köpa något fint.

Drog fram lådan med tygbitar, som jag har under sängen 
och hittade en hel bunt med färdigt tillklippta remsor, som i 
något skede var tänkta att bli ett lapptäcke. Det måste vara 
många år sedan jag klippte till och buntade ihop – och sen 
glömde bort alltsammans. Nu var alltså 
rätt stund kommen och jag började sy ihop 
remsorna i ett traditionellt lapptäcksmöns-
ter. Sen ska bitarna fogas ihop och täcket 
få ett foder. Det måste jag iallafall köpa 
nytt. Så det får guddottern ursäkta. Det blir 
ett ganska brokigt täcke, men jag hoppas 
den lille har tillräckligt med färg och per-
sonlighet för att inte helt försvinna in i det färgglada.

Medan jag satt vid symaskinen slog det mig, hur avslapp-
nande och roligt det var att bara foga remsa till remsa och 
beundra de nya former och färgsammansättningar som 
skapades. Man behöver inte vara särskilt skicklig eller konst-
närlig, för att kunna göra något nytt och vackert av gammalt 
och åsidosatt. Den enklaste formen av lappverk är ju att bara 
klippa till lika stora kvadrater av tyglappar och foga ihop dem 
till en helhet. Vill man ha mera utmaningar och variation så 
finns det en uppsjö av olika lapptekniker att testa.  Konsten att 
göra lappverk har mycket gamla anor. Förr var det dyrt och 
lite lyxigt att köpa nya tyger, så man använde allt gammalt, 
så länge det gick. Jag tycker mig märka, att det blivit väldigt 
populärt igen. Trasmattor har alltid fascinerat mig och jag 
hade tänkt, att när jag väl blir pensionär, så ska jag börja väva, 
men tidsresursen har tillsvidare lyst med sin frånvaro. Kanske 
det ännu kommer en dag, så jag inte har några styrelse- och 
andra uppdrag, utan kan ägna mig åt att lära mig väva eller sy 
lapparbeten. Nyligen deltog jag i en dessertlagningskurs med 
mitt barnbarn – en födelsedagspresent av min dotter och en 

mycket lyckad sådan. Där var en mamma med två döttrar och 
alla tre damerna hade förkläden av avlagda jeans. Charmigt! 
Jeans kan man få köpa på lopptorg för någon euro och de 
kan bli till vadsomhelst: väskor, förkläden, sängöverkast, 
kuddar.

Det är fint att föra sina avlagda kläder och utslitna lakan till 
återvinning, men man kan också återvinna dem alldeles själv. 
Trådslitna lakan kan klippas till smala resor, som man sedan 
kan virka till tabletter eller sitsar till köksstolarna, ifall man inte 
behöver dem att torka av sina oljiga fingrar på då man mekat 

med cykel eller gräsklippare. Alla är ju inte 
handarbetsmänniskor. Det kanske finns 
någon i din närhet, som blir glad över ma-
terial att förverkliga sig själv med. En gång 
samlade jag ihop en säck med garnrester, 
som samlats under en lång period av aktivt 
stickande, och förde dem till en äldre dam. 
Hon blev salig och satte genast igång med 

olika slags pyssel och har för länge sen gjort slut på lagret. 
Det finns säkert många ställen där man blir glad och tacksam 
för material till skapande verksamhet. Det behöver absolut 
inte vara nytt.

För att återgå till lapptäcket – det kinkigaste skedet infinner 
sig, när man just har trott, att man är nästa färdig och de glada 
lapparna ligger på hög för att bara sammanfogas till nånting 
lite större. Hur noggrann du än tycker att du varit med att alla 
lappar ska passa ihop och sömmarna komma på de rätta stäl-
lena, så fungerar det inte. Det blir nån millimeter för lite här 
och någon för mycket på ett annat ställe. Det som man trod-
de var spikrakt, är inte det trots allt. Öde och elände. Det är 
som i riktiga livet – hur vi än bemödar oss om att planera och 
passa in bitarna, så blir det alltid nåt fel nånstans. Det, som 
tröstar mig då, är min forna keramiklärares lugna konstateran-
de: det får synas att det är handgjort. Det får vi nöja oss med i 
livet i övrigt också. Det är mänskligt – och märk väl – mycket 
sympatiskt, att sömmarna blir lite som de blir. Inte perfekta, 
men gjorda med kärlek.

Tant Gredelin

Man tager vad man haver
KRÖNIKAN

Bridgeklubben  
inom AV Huvudföreningen rf.

Sommarbridge måndagar  
3.6, 10.6, 17.6 samt 5.8, 12.8, 19.8, 26.8. 
.
Höstsäsongen börjar måndagen den 
2.9.2019   

Prästen Tomas Hasselbacks fru 
Voikukka är bortrest på obestämd 
tid. Tomas vill bli kyrkoherde i sin nya 
församling och presenterar sej som 
änkling. Biskopen anser att äktenskapet 
är en grundpelare för prästämbetet, så 
Tomas försöker få ensamma Malena att 
företälla hans fästmö. Och då kommer 
Voikukka hem...

Hur det går får du se i oktober, då 
”Gränsänklingen” spelas i samband med 
månadsmötet. ”Gränsänklingen” en tur-
népjäs i en akt av Robert Hedengren, 
regi av Marc Svahnström. Speltid cirka 
50 minuter.

”Gräsänklingen” BRIDGEKLUBBEN

MÅNADSMÖTET I OKTOBER

WWW.ARBETETSVANNER.FI

Det kanske finns någon 
i din närhet, som blir 
glad över material att 
förverkliga sig själv med.
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ÅRSBERÄTTELSE

Verksamhetsåret 2018
UNDER ÅR 2018 har verksamheten inom föreningen 
präglats av relativ kontinuitet. Föreningens styrelse har arbetat 
långsiktigt med sikte på en hållbar förvaltning av fastigheten för att 
garantera verksamhetsförutsättningarna idag och i framtiden. 

En betydande del av den konkreta verksamheten sköts 
av kretsarna. Det möjliggör en omfattande och fördjupad 
verksamhet av helt annan kaliber än om föreningens styrelse 
ensam skulle ansvara för allt. På det stora hela är kretsarna 
mycket aktiva. 

Föreningens gemensamma verksamhet har däremot under 
senaste år till vissa delar uppvisat ett vacklande intresse. Må-
nadsmötena, vars demokratiska betydelse inom föreningen 
är stor, har exempelvis uppvisat ett minskande deltagarantal. 
Det samma gäller höstresan som har blivit inhiberad ett par 
gånger på grund av alltför få anmälda. Här har vi som fören-
ing en hel del att fundera på. 

Jag vill varmt tacka alla som frikostigt under året har ställt 
upp för föreningen i många olika sammanhang!

Sebastian Gripenberg
Ordförande, Arbetets Vänner Huvudföreningen rf

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 2018 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, 
denna gång var Yrsa Ranki, Monika Weckström, Sebastian 
Gripenberg och Jessica Lerche i tur att avgå. Yrsa och Moni-
ka hade meddelat att de inte ställer upp för omval. Sebastian 
Gripenberg, Jessica Lerche, Kristina Björkvall och Kerstin 
Ehnholm föreslogs till styrelsen varpå de föreslagna förklara-
des enhälligt valda.

Inför valet av De Äldres Råd hade Åke Sjölund och Inger 
Sandström undanbett sig återval medan Benita Udd, Anja 
Löfman, Helge Löfman och Marita Helsingius ställde sig till 
förfogande. Gunnel Biskop och Monika Weckström före-
slogs och samtliga valdes enhälligt.

Till Inventeringsnämndens återvaldes – Rabbe Saxén, An-
ders Häggblom och Kim Fredriksson.

Revisorerna Rabbe Nevalainen och som suppleant revi-
sionssamfundet Altum Audit Oy Ab, omvaldes.

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 
Bokklubben i januari. På månadsmötet i februari besöktes 
föreningen av Kjell Westö och på mötet i april av Marcus 
Rantala. På vårens sista möte i maj ledde ordförande Sebas-
tian Gripenberg en paneldiskussion ”Minnen från AV från de 
gångna årtiondena” med Rune Öhman, Monika Weckström, 
Anita Andersson, Benita Udd och Gunnel Biskop i panelen 
samt visning av föreningsfilmen från 1973 samt uppträdande 
av Walentinakören. 

Höstens verksamhet inleddes med månadsmötet i septem-
ber då Vertti Kiukas generalsekreterare för SOSTE berättade 
om SOTE-reformen.

På oktober månadsmöte, som hölls innan höstfesten ”tak-
lagsmjölk” presenterade arkitekt Tuula Pöyhiä föreningshus-
ets arkitektur.

Vid månadsmötet i december fastställdes föreningens bud-
get och verksamhetsplan för 2019 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. 

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 Teater Taimines 
föreställning, ”Jakten på det försvunna ljudet” 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 47 vuxna och 67 barn förutom festbestyrelsen som stod 
för arrangemangen deltog i festen.

Årsfest 
Årsfesten firades söndagen den 11 mars med välkomstord av 
föreningens ordförande Sebastian Gripenberg och festtal av 
verksamhetsledare Pia Sundell från Barnavårdsföreningen, 
Pia är också aktiv i föreningen som ordförande för Walen-
tinakören. Seniordansklubben, Musikklubben och Walen-
tinakören stod för kretsarnas uppträdanden. I år förverkli-
gades årsfesten med en längre paus med bjudning för alla 
medlemmar istället för sitsen för inbjudna.

Taklagsmjölkfesten
Vid årets höstfest firades att det gått 90 år sedan taklägg-
ningen av föreningshuset. Festen inleddes med månads-
mötets program då Arkitekt Tuula Pöyhiä berättade om 
arkitekturen kring föreningshuset. Festen förlöpte väl med 63 
deltagare.



aveiten 3 | 2019   |   9

Svenska Dagen
Föreningens traditionella Svenska Dagen-fest den 6 novem-
ber inleddes med Modersmålets Sång, varefter ordförande 
Sebastian Gripenberg hälsade välkommen.

Årets festtal hölls av historiker Aapo Roselius som berättade 
om föreningsverksamhet under inbördeskriget. Uppträdanden av 
Folkdanslaget, Seniordansklubben Squaredanskretsen, Musik-
klubben och Walentinakören. 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 viktiga världshändelser, detta 
år om EU och brexit. Efter middagen uppe i Kretsarnas sal, 
samlades gästerna nere i Klubblokalen för friare samvaro vid 
en kopp kaffe. AV-Tölö hälsade till träffen att de kommer att 
lägga ner sin verksamhet vid årsskiftet.

Tävlingar 
Frågesporten kretsarna emellan om dr. Bunduls pris, arrang-
erades av Bridgeklubben som vunnit tävlingen föregående år. 
Detta år vann Bokklubben. 

Minigolfturnering 
Tävlingen i miniatyrgolf kretsarna emellan i arrangemang av 
Ungdomskretsen arrangerades lördag 19.5.2018 för trettio-
nionde 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 traditio-
nellt inställda i lättaste positionen, enligt Ungdomskretsens 
reglemente för miniatyrgolfen från år 2004. Förra året, 2017 
var banorna undantagsvis inställda i svåraste läget.

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 2 – Kurt Graeffe, Marianne Alopaeus 
Dag Svedstedt och Runa Hornamo och Walentinakörens 
lag Rabbe Saxén, Eivor Sommardahl, Raili Takolander och 
Monica Lindeman tog hem delad seger med 66 poäng. 
Följande placeringar var delad 3 plats Squaredanskretsen 
och Bridgeklubben 65 poäng, 5. Seniordansarna 64 poäng, 6. 
Folkdanslaget, 62 poäng och 7. Ungdomskretsen 54 poäng.

Föreningens bibliotek 
Föreningens bibliotek omfattar ett stort utbud av svensk-
språkig litteratur. Biblioteket har under verksamhetsåret varit 
öppet under 63 kvällar och drygt 85 besökare. 

Böckerna utökas varje år. Som bibliotekarie fungerade Åsa 
Laukonlinna.

Information om föreningen 
Information om föreningens verksamhet delges medlem-
marna på månadsmötena och via medlemstidningen aveiten, 
som år 2018 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. Planeringen av en ny hemsida inleddes i 
samarbete med AV i Sörnäs.

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. 

Föreningens medlemmar
Yrsa Ranki, Monika Weckström, Anita Andersson och Rune 
Öhman är föreningens hedersmedlemmar. 

År 2018 skrevs 23 nya medlemmar in i föreningen.
Medlemsantalet per den 31.12.2018 uppgick totalt till 843 

medlemmar varav 522 ständiga medlemmar och 227 årsmed-
lemmar inskrivna före 2016 och 94 inskrivna efter det. 

In Memoriam
Under året har 13 av föreningens medlemmar avlidit: Kaj 
Gerkman, Kerstin Hindström, Elin Jansson, Monica Karhu, 
Maj-Lis Kullberg, Helge Lindström, Gunvor Nilsson, Hilding 
Nyström, Karl Nyström, Bo Ohls, Iris Olin, Carl-Gustav Pa-
lander och Bengt Palmroos.  

Vi hedrar de bortgångnas minne.

Föreningens kamratskapspris 
Föreningens kamratpris för år 2017 utlottades bland kretsar-
nas kandidater i samband med årsmötet. Sykretsen Thea 
Grönberg, AV-teatern Benita Udd, Folkdanslaget Maria 
Masalin, Sällskapskretsen, Helga Ehrnsten Bridge- 
klubben Marianne Alopaeus, Ungdomskretsen Stefan  
Ekholm, Walentinakören Eivor Sommardahl, Seniordans- 
klubben, Ulla Ek, Squaredanskretsen Pirkko Ahti, Bokklubben 
Viveka Högnäs-Mellner, Musikklubben Leith Arar, Sandels-
sällskapet Niklas Elomaa och Konstklubben AV! Kristian Teir.

Priset, ett presentkort till Stockmann, gick till Bokklubbens 
Viveka Högnäs-Mellner.  

Fastigheten 
Sedvanligt underhåll och mindre reparationer har genomförts 
under året. En kontorslokal på 119 m2 i Eriksgatans tredje vå-
ning totalrenoverades, två tredjedelar av yttertaket förnyades, 
daghemmets utrymmen planerades under våren men för-
verkligades inte på grund av höga kostnader och tajt tidtabell, 
en ljusfiberanslutning installerades och datanät byggdes från 
pannrummet till alla våningar i Eriksgatans trappa. 

Avloppsröret under den kinesiska restaurangen Long Walls 
kök började läcka under hösten och planeringen av repara-
tionen gjordes så att arbetena med att reparera och sanera 
skulle inledas genast efter årsskiftet.

Dick Lundell har fungerat som disponent. Oskar Thesslund 
har fungerat som vaktmästare och även handhaft städningen, 
hans arbete har fördelats mellan föreningens ideella verk-
samhet och fastigheten. De yttre servicearbetena har skötts 
av ett externt servicebolag, Pietarinkadun huolto.
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FÖRENINGENS ORGANISATION 2018
FÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande Sebastian Gripenberg
Viceordförande Peter Oljemark
Vicesekreterare  
Ingegerd Blomander
Intern kontrollperson  
Maj-Britt Jensen
Medlemmar 
Jessica Lerche
Kristina Björkvall
Tuula Mervasto
Kerstin Ehnholm
Harriet Rydberg
Rabbe Saxén
Robin Sundberg
Kaj G Backas
Sekr. utom styrelsen Niki Hamro

ARBETS- OCH EKONOMI-
UTSKOTTET
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 Lindberg
Disponent Dick Lundell
Vaktmästare Oskar Thesslund
Verksamhetsledare Niki Hamro

DELEGATIONEN FÖR ARBE-
TETS VÄNNER KULTURFON-
DEN
Peter Oljemark
Maj-Britt Jensen
Robin Sundberg
Ingegerd Blomander
Kaj Backas

FÖRENINGENS REPRESENTAN-
TER I ARBETETS VÄNNER
CENTRALFÖRBUNDETS STYREL-
SE
Rune Öhman, ordförande
Sebastian Gripenberg
Monika Weckström
Harriet Rydberg, ekonomi
Rabbe Saxén
Kaj G. Backas
Peter Oljemark

DE ÄLDRES RÅD
Monika Weckström
Benita Udd
Anja Löfman
Helge Löfman
Marita Helsingius
Gunnel Biskop

ORIENTERINGSKOMMITTÉN
Maj-Britt Jensen
Peter Oljemark
Ingegerd Blomander
Kristina Björkvall

RESEKOMMITTÉN
Rabbe Saxén
Robin Sundberg
Peter Oljemark

INVENTERINGSNÄMNDEN
Rabbe Saxén
Anders Häggblom
Kim Fredriksson

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  
(Danielle Engström suppleant)
Ungdomskretsen  
Benita Österberg  
och Taina Enberg
Folkdanslaget Helge Löfman,  
Anja Löfman och Heidi Engström
Squaredanskretsen Rauno Iiskola, 
Ole Pauli (Solveig Collin extra 
representant)
Bokklubben Gun Österberg,  
Elianne Rehn  
och Christian Holmström
Seniordansklubben  
Åsa Laukonlinna, Birgitta  
Strandell och Brita Strandell
Walentinakören Ann-Louise  
Salminen och Pia Sundell
Konstklubben Ylva Freudenthal 
och Veronica Belfrage
Sandelssällskapet Lars Henriksson 
och Richard Lundell
Musikklubben Carl-Johan  
Fagerström och Lars Silén

AV-TEATERN
Ordförande Robin Sundberg 
Viceordförande  
Danielle Engström
Sekreterare Nina Henriksson 
Ekonomiansvarig Jens Nyström
Ledamot Christoffer Allén
Ledamot Kia Lundberg-Kankare
Ledamot Niki Saarinen

BOKKLUBBEN
Ordförande  
Christian Holmström
Sekreterare  
Viveka Högnäs-Mellner
Ekonomiansvarig Carola Nyman

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

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

KONSTKLUBBEN AV!
Ordförande Ylva Freudenthal
Viceordförande och sekreterare 
Ulla-Stina Gustafsson
Ekonomiansv. Carita Gylling 
Konstnärlig koordinator  
Inge Martonen
Gästboksförvaltare 
Irma Kockberg
Ständig styrelsemedlem 
Kristian Teir

MUSIKKLUBBEN
Ordförande Lars Silén
Medlemmar  
Carl-Johan Fagerström
Leith Arar
Anders Backman

SANDELSSÄLLSKAPET
Kommendant Dick Lundell
Adjutant Richard Lundell
Skrifthållare Stefan Ekholm
Munskänk Lars Henriksson
Ordonnans Hugo Pipping
Batterikommendör  
Edward Lundell
Munskänks Gesäll, Ekonomi-
ansvarig Niklas Elomaa

SENIORDANSKLUBBEN
Ordförande Inger Iiskola
Viceordförande Marianne Kuutti
Sekreterare Eivor Eriksén
Ekonomiansv. Birgitta Lindblom
Ledamot Ulla-Britta Ek

SQUAREDANSKRETSEN
Ordförande Jan Ekberg
Ekonomiansv.  
Birgitta Jansson Koponen
Medlemmar 
Christian von Alfthan
Martina Bäckström

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

SÄLLSKAPSKRETSEN
Ordförande, tf kassör och sekrete-
rare Jeanne-Marie Johansson
Viceordförande Stina Silenius
Suppleant Barbro Wallendahl, 

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

WALENTINAKÖREN
Ordförande Pia-Lisa Sundell
Viceordförande Kim Fredriksson
Sekreterare  
Madeleine Blomqvist
Ekonomiansv.  
Viktoria Hindsberg
Medlemmar
Eivor Sommardahl
Siv Nordström
Musiknämndens ordförande 
Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist

KRETSARNAS STYRELSER
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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. År 2018 
fyllde kretsen 127 år. 

Kretsens ordinarie verksamhet 
Kretsens årsmöte hölls 21.1.2018 kl. 17.56-18.32

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande arbets-
fördelning: 

• Ordförande: Robin Sundberg 
• Viceordförande: Danielle Engström 
• Sekreterare: Nina Henriksson 
• Kassör/Ekonomiansvarig: Jens Nyström 
• 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 5 gånger under 

året. 
Pjäsen ”Skvaller” spelades 13 gånger under vintern. Under 

vårterminen planerades den kommande pjäsen för år 2019 
tillsammans med regissören Tomi Korhonen. 

AV-teatern deltog i Nyländsk afton 13.10. 

Verksamhet inom föreningen 
• På Arbetets Vänners Centralförbundets årsmöte 14.4.    
  deltog Benita Udd och Barbro Eriksson. 
• Som AV-teaterns representanter i föreningens festbe
  styrelse har verkat Robin Sundberg, Monica Ström och 
  Danielle Engström som suppleant. 

Representation och uppvaktningar 
• Kia Lundberg-Kankare 60 år 29.11. 
• Lurens sommarteater 
• Fallåker 
• Rampfeber 

Övrig information 
Benita Udd var AV-teaterns kandidat för Föreningens kamrat-
skapspris år 2018. 

Ansvarspersoner för den sal kretsen använder har varit Ro-
bin Sundberg och Christoffer Allén. Till kretsens festbesty-
relse har hört Kia Lundberg-Kankare och Robin Sundberg. 

AV-teaterns medlemsantal uppgick den 31 december 2018 
till 27 medlemmar. 

BOKKLUBBEN
Bokklubben - som startades 2003 på initiativ av Mary Kekola, 
numera hedersmedlem - har som vanligt hållit sina träffar den 
andra onsdagen i månaden. Nya medlemmar är välkomna.

Verksamhet inom AVH
Bokklubben inledde det nya året med glans. Elianne Rehn 
och Barbro Söderman passade nämligen på att ta hem 
segern i Bundultävlingen i januari, samtidigt som Bokklubben 
stod för kvällens kaffeservering. I februari hade Viveka tur då 
föreningens kamratskapspris lottades ut.

Verksamhet inom Bokklubben
Årsmötet hölls onsdagen den 10 januari 2018 före kvällens 
bokdiskussion.  Till ordförande och dessutom kontakt-
person valdes Christian Holmström, sekreterare Viveka 
Högnäs-Mellner, ekonomiansvarig Carola Nyman,  verksam-
hetsgranskare  Kerstin Muinonen och Gun Österberg och  
medlemmar i festbestyrelsen Gun Österberg, Elianne Rehn 
och Christian Holmström.

Joanna Österman åtog sig att fortsätta som ledare för Bok-
klubben.

Vi valde att frångå traditionen att läsa enbart nordisk littera-
tur och beslöt att varje år välja också utländsk skönlitteratur 
(som finns översatt till svenska).

Våren 2018 lästes de här högintressanta och sinsemellan 
mycket olika verken:

I  januari Vitt Brus av Don DeLillo (USA)  I februari Ju fortare 
jag går, desto mindre är jag av den norska författaren Kjersti 
Annesdatter Skomsvold. I mars Oneiron av den finska förfat-
taren Laura Lindstedt. I april Sällskapet av Christina Hessel-
holdt (Danmark). Never let me go av brittiske nobelpristagaren 
Kazuo Ishiguro var vårens sista bok. 

Höstens läsning såg ut såhär:
Till första träffen i september lästes en klassiker, Lady Chat-

terleys älskare av D.H. Lawrence.
I oktober hade vi författarbesök. Susanne Ringell talade 

om sitt författarskap och om boken  God morgon som vi alla 
läst. Det var en givande kväll med en författare som verkligen 
bjöd på sig själv  och berättade insiktsfullt och humoristiskt.

I november lästes en tjock isländsk roman: Ondska av 
Eiríkur Örn Norddahl.

Årets sista bok var Förlåten av Agnes Lidbeck (Sverige).
Under hösten meddelade Joanna dessvärre att hon kom-

mer att vara tvungen att sluta som bokcirkelledare vid års-
skiftet pga av sitt nya jobb. Vi gratulerade henne till det fina 
jobbet men blev samtidigt ledsna över att förlora vår unga, 
inspirerande och kunniga litteraturanalytiker.

På decemberträffen avslutade vi året med glögg, peppar-
kaka och ost. Joanna avtackades för åren som Bokklubbens 
ledare.

KRETSARNAS VERKSAMHET 2018
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Träffarna har varit rätt välbesökta av det dryga dussintal 
medlemmar som utgör kärntruppen i Bokklubben. Endast i 
november skådades ett större manfall pga resor och andra 
förhinder. -Eller var det den omfångsrika isländska romanen 
som avskräckte?

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

Bokklubben verkade i samarbete med SFV:s studiecentral.
Antalet medlemmar per 31.12.2018 var 26.
Hedersmedlem är Mary Kekola.

BRIDGEKLUBBEN
Året 2018 var Bridgeklubbens sjuttioandra 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 75 inklusive sommarbrid-
ge under 7 måndagar. Förutom konventionella Partävlingar 
har vi under dessa spelkvällar spelat Lagmästerskap, Mix-
ed-mästerskap, Parmästerskap, Individuellt mästerskap, 
Äggbarometern, en Procenttävling, en HCP-tävling, samt 
tre riksomfattande Simultantävlingar. Totalt har 1748 spelare 
deltagit i spelkvällarna. Antalet spelare har i medeltal varit 23 
personer per spelkväll. I spelkvällarna deltog under året 85 
aktiva medlemmar.

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

Resultat:
1. Ave Maria: Martin Arle, Agneta Berglund, Kurt Berglund, 
Maria Nordgren, Memme Aranko 172p
2. Gurka: Birgit Bärlund, Lars Carlsson, Leif-Erik Forsberg, 
Johan Lindstedt, Peter Wikström 169p
3. 10GSTRÖM: Johan Herrgård, Per-Ivar Norberg, Fred 
Sundwall, Carola Tengström 169p

Mixed mästerskapet spelades två måndagar i april-maj, 
14 par deltog.

Resultat:
1.  Agneta Berglund – Martin Arle   67,00 %
2.  Maria Nordgren – Fred Sundwall  57,75 %         
3.  Kristina Engberg – Björn-Olof Lindholm 55,95 %

Parmästerskapet spelades två måndagar i september– 
oktober,  20 par deltog.

Resultat:
1. Lars Carlsson – Peter Wikström 60,01%
2. Beror på utgången av anhängigt besvär
3. Beror på utgången av anhängigt besvär

Individuellt mästerskap spelades i november, 16 medlemmar 
deltog

Resultat:
1. Lars Carlsson    66,0 %
2. Johan Herrgård    63,9 %
3. Delat mellan Martin Arle och Leif Schauman 56,9 %

Övriga tävlingar
Hillevi Vuori - Sven-Olof Lindroos vann HCP-partävlingen. 
Johan Herrgård - Martin Arle vann Äggbarometern. Procent-

tävlingen vanns av Inger Eriksson-Blom.
Bridgekryssningen till Stockholm ägde rum i oktober. I kryss-

ningen deltog 28 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 Peter Wikström med 158 poäng, 
på andra plats kom Johan Herrgård med 131, och på tredje 
plats Fred Sundwall med 120 poäng. 

Utmärkelser och uppvaktningar
Förtjänsttecken i Silver tilldelades Kaj G. Backas, Inger Eriks-
son-Blom och Marianne Palva. 
Kamratskapspriset tilldelades Margareta Helenefors- 
Grönstrand.
Årets bridgespelare: På julfesten utsåg Folke Lindberg Johan 
Herrgård till årets bridgespelare. Motiveringen var: ”En myck-
et aktiv, framgångsrik och stundom färggrann spelare”.
Den 27 mars fyllde klubbens hedersordförande Waldemar 
Kovanko 90 år
Under året har medlemmar som fyllt jämna år uppvaktats.

Styrelsen och övriga funktionärer
Styrelsens sammansättning:

Tom Schubert  Ordförande
Kaj G Backas  Sekreterare, bridgemate- ansvarig
Agneta Berglund Ordförande för tävlingskommittén
Inger Eriksson-Blom Ordförande i festkommittén 
Folke Lindberg  Medlemssekreterare
Ulla Lindgren Fagerholm Viceordförande, informatör,  

   webredaktör
Marianne Palva  Ekonomiansvarig
Susanne Paul  Resekoordinator         
Styrelsen har sammankommit 6 gånger under året.

Övriga funktionärer:
Tävlingskommittén: Agneta Berglund, Kaj G Backas, Fred 
Sundwall och Carola Tengström.
Festkommittén: Inger Eriksson-Blom, Marianne Alopaeus, 
Peter Oljemark, Virpi Schauman
Tävlingsledare: Martin Arle, Agneta Berglund, Maria Nord-
gren, Fred Sundwall, Carola Tengström. 
Biblioteket har skötts av Agneta Berglund.

Medlemmar
Bridgeklubben har under året fått sex nya medlemmar, en 
har avgått och fyra medlemmar har avlidit. Klubben hade 
31.12.2017 162 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, framgångsrikt för Bridgeklubben
Doktor Bunduls Minnestävling
I egenskap av segrare år 2017 arrangerade Bridgeklubben 
denna tävling år 2018.

Minigolftävlingen
Fyra tvåmannalag deltog i tävlingen som ordanades i maj. 
Bridgeklubbens lag med Leif Schauman och Dag Svedstedt 
tog hem segern. 
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Promenadorienteringen
Sju lag deltog i den traditionella tävlingen som ordnades i ok-
tober. Bridgeklubbens lag 2 med Marianne Alopaeus, Runa 
Hornamo, Kurt Graeffe och Dag Svedstedt kom in på delad 
första plats. Bridgeklubbens lag 3 tog delad tredje plats.

Bridgeklubbens representanter  
inom Huvudföreningen

Åke Sjölund och Marita Helsingius - medlemmar i 
De Äldres Råd.
Peter Oljemark – Huvudföreningens viceordförande.
Kaj G Backas, Kerstin Ehnholm, Maj-Britt Jensen – med-
lemmar i Huvudföreningens styrelse. 
Maj-Britt Jensen – Kulturfondens viceordförande
Leif-Erik Forsberg – revisorssuppleant

Bridgeklubbens representanter  
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 spelades i mars i Tammerfors. 

AV vann knappt med resultatet 91 - 89. Tre lag från vardera 
klubben deltog. Tävlingsformen var Board-A-Match.

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

Fem lag från vardera klubben deltog. Tävlingsformen även 
här var Board-A-Match. AV avgick med en klar seger: 184 - 
116.

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

EM i Belgien
Landslagsrepresentation: Agneta Berglund och Maria 
Nordgren deltog i damernas Parmästerskaps- och Lagmäs-
terskapstävlingar

MP-tävlingar 
Bridgeklubben har under det gångna året ordnat fyra MP- 
tävlingar:

• 21 maj en MP-stödtävling för EM-lagen med 19 par
• 8 oktober en mixed partävling med 24 par
• 6 december Harald Nordbergs minnestävling med 31 

par
• AVs Lars Carlsson och Leif-Erik Forsberg tog hem 

segern
• 7 december en Board-A-Match lagtävling med 8 lag

Verksamhet inom Finlands Bridgeförbund r.f. (FBF)
Fred Sundwall – viceordförande i Bridgeförbundets  
styrelse 
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/. 

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.

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.

Verksamhetsidé / Verksamhetens innehåll
Att röra på sig är roligt, att röra på sig till musik ännu roligare, 
att röra på sig tillsammans till musik är roligast! Finlands-
svensk folkdans har dessutom ett starkt element av gemen-
skap inbyggt i sig eftersom folkdans dansas som grupp, 
dansens koreografi utförs tillsammans med hela gruppen, 
ibland med, ibland utan inslag av pardans.

Folkdanslaget har traditionsenligt i över hundra år samman-
kommit en gång per vecka för att dansa bekanta och nya 
danser. På standardrepertoaren finns ett tjugotal folkdanser 
från olika delar av Svenskfinland; därutöver dansar vi det 
årsprogram som Finlands Svenska Folkdansring ger ut. Även 
finska och nordiska folkdanser, salongsdanser och gillesdan-
ser dansas regelbundet.

Ett återkommande inslag i verksamheten är deltagandet i 
Dansfester (tidigare folkdansstämmor) som ordnas årligen 
i någon ort i Svenskfinland av Finlands Svenska Folkdans-
ring i samarbete med lokala folkdansdistrikt. I anknytning till 
Dansfesten övas varje år in en ny repertoar, ett årsprogram, 
där festortens (festregionens) danser betonas. Vart tredje år 
tillkommer dessutom nordiska danser, som inövas med åtan-
ke på den nordiska motsvarigheten till Dansfesten, nämligen 
NORDLEK.

Föreningens folkdräktarkiv
Folkdanslagets styrelse och dräktarkivarier har aktivt arbetat 
för att ordna upp bland dräkterna i föreningens folkdräkts 
arkiv. På vårterminen, 20.1, fortsatte arbetet, som inletts före-
gående höst med genomgång av kvinnodräkterna, nu med 
fokus på mansdräkterna. Som resultat är dräkterna och dräkt-
delarna nu namngivna enligt ort, upphängda utan dräktpåsar 
i alfabetisk ordning och också skriftligt dokumenterade i en 
inventarieförteckning.

Maria Ekqvist från Åbo, som verkar som forskare vid 
Svensk-Finlands textilarkiv, fungerade även denna gång 
som konsult. Kontentan av konsulteringen är att dräkterna är 
i nöjaktigt skick. Styckemössorna däremot är i stort behov av 
restaurering, varför Ekqvist föreslår att eventuella fortsatta 
åtgärder i främsta hand skulle riktas mot att dessa skulle för-
nyas. Alternativt kan vi satsa på att restaurera de dräkter som 
är i aktiv användning. 

Arbete som kvarstår/planeras framöver är renskrivning av 
inventarieförteckningen, införskaffande/syende av dräktpåsar 
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(plastpåsarna dräkterna tidigare förvarades i är skadliga för 
dräkterna) samt en ny instruktion för utlåning av dräkterna. 
Den behöver göras i samråd med föreningens styrelse och 
övriga kretsar. Instruktionen behövs för att vi kan försäkra oss 
om att arkivet hålls intakt.

Visioner för framtiden inbegriper att engagera andra kretsar 
också i arkivet: vi kunde bjuda in folk och t.ex. hålla dräktklinik 
med frågestund med Maria Ekqvist. Vi skulle också gärna 
intervjua äldre medlemmar om dräkternas ursprung och kan-
ske hålla ett föredrag om detta på ett månadsmöte. 

Jennie Hamro donerade en Borgå mansdräkt och en Borgå 
damdräkt till folkdräktsarkivet. 

Kretsens styrelse och övriga funktionärer 2018
Ordförande: Antonia (Tona) Palmén
Vice ordförande och klubbmästare, kontaktperson till fest-
kommittén: 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 Thomas Ranninen
Dräktarkivarier: Carl-Johan (Jocke) Fagerström, 
Kristina Weimer och Heidi Engström

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

Medlemsantalet i slutet av året var 26 personer. 

Kretsens representanter i föreningens organ 2018
I styrelsen: Peter Oljemark
Vicevärdinna: Cynde Sadler
Medlemmar i De äldres råd: Anja Löfman, Helge Löfman 
och Gunnel Biskop
Ansvarsperson för övningslokalen: Cynde Sadler
Medlemmar i festbestyrelsen: Anja Löfman, Helge Löf-
man, Heidi Engström
Ansvarsperson för salarnas höst- och vårstädning:  
Carl-Johan Fagerström

Kandidat till föreningens kamratskapspris var Maria Masalin.

Förtroendeuppdrag utanför föreningen
Gunnel Biskop var medlem i Centralstyrelsen för Finlands 
Svenska Folkdansring och i dess skolnings- och verkställande 
utskott.

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

I Helsingfors Folkdansdistrikt representerades laget av 
Kristina Weimer som sekreterare och webbansvarig, Cynde 
Sadler som husmor och Maria Masalin som kassör. 

Verksamhet inom laget
Folkdanslaget sammankom till dans under året 19 onsdags-
kvällar på våren och 11 på hösten. Under hela dansåret var 
deltagarantalet i medeltal 13 dansare per övning. Liksom 
tidigare år fördes även nu bok över de närvarande samt vilka 
danser som dansades.

Vårterminen inleddes 8.1. Vårens sista danskväll hölls 30.5. 
Höstterminen inleddes traditionsenligt första onsdagen i sep-
tember (5.9). Övningarna pågick t.o.m. 5.12. Dansåret avsluta-

des med julfest 12.12 i form av knytkalas. 
Som instruktör fungerade liksom tidigare Margareta Rönn 

varannan onsdag. Tre av lagets dansare och styrelsemed-
lemmar, Kristina Weimer, Antonia Palmén och Maria Masa-
lin bar tillsammans ansvaret för varannan gång. Trion Kristina, 
Antonia och Maria fick fortsätta att förkovra de kunskaper de 
förvärvat i dansinstruktörskursen, som år 2017 ordnades av 
Finlands Svenska Folkdansring r.f. 

Johnny och Ann-Christine Sved från Brage höll en övning 
på hösten, då vi dansade Vörå och Vexala menuetter. 

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

studiecentral.

Lagets möten
Årsmötet hölls 25.1. 

Styrelsen sammanträdde 9 gånger under verksamhetsåret.

Verksamhet inom föreningen
Året inleddes traditionellt med ringlekar på föreningens 
barnfest den 6 januari. Birgitta Löfgren ledde ringlekarna och 
Monica Tiila spelade dragspel. Maria Masalin, Cynde Sadler, 
Inga-Lill Mickelsson, Carl-Johan Fagerström, Gunnel Biskop 
och Margareta Rönn dansade med barnen.

Föreningens frågesportstävling om Dr Bunduls pris på 
månadsmötet i januari arrangerades av Sandelssällskapet. 
Birgitta Löfgren och Kristina Weimer deltog för n:te gången 
i rad.

Föreningens promenadorientering på Blåbärslandet ordna-
des söndag 7.10. Birgitta Löfgren, Kristina Portman, Heidi 
Engström och Kristina Weimer representerade folkdanslaget.

Städtalko i föreningshuset ordnades torsdag och fredag 25-
26.10. Fyra dansare deltog: Heidi Engström, Birgitta Löfgren, 
Kristina Portman, Cynde Sadler och Timo Turkki.

På svenska dagen-festen 6.11 uppträdde laget med två 
engelskor från årets program. Uppträdandet gjordes under 
devisen “kvalitet framom kvantitet”. Tre folkdräktsklädda dan-
sare inledde med Tri mans engel från Pedersöre, men redan 
i reprisen sökte sig civilklädda dansare upp och gick sedan 
med i dansen. Sedan ställde dansarna upp i två grupper á 
fyra dansare för Fyra man engelska från Eckerö, där udda 
dansare byttes ut under dansen. 

Dansare som uppträdde var Marianne Degerth, Heidi Eng-
ström, Carl-Johan Fagerström, Casten Idström, Sini Lappa-
lainen, Maria Masalin, Inga-Lill Mickelsson, Antonia Palmén, 
Margareta Rönn, Cynde Sadler, Timo Turkki och Kristina 
Weimer. Antonia Palmén fungerade som konferencier och 
Leith Arar som spelman. 

I AV-föreningars styrelsers höstsammankomst 24.11 del-
tog Anja och Helge Löfman, Peter Oljemark samt Gunnel 
Biskop.

Topelius 200-årsjubileum till ära bidrog Gunnel Biskop med 
artikeln ”Nu är balernas tid” i Aveiten nr 6. Artikeln handlade 
om den unge Topelius upplevelser i dansen i Nykarleby och i 
Helsingfors.

Verksamhet utanför föreningen
Folklandia, en båtkryssning späckad med folkdans och –mu-
sik, arrangerades fredag-lördag 13-14.1. Marianne Degerth, 
Margareta Rönn, Inga-Lill Mickelsson och Thomas Ranni-
nen deltog.

NORDLEK ordnades i Falun 10-15 juli. Deltagare var Inga-Lill 
Mickelsson, Marianne Degerth, Thomas Ranninen, Maria 
Masalin, Kristina Weimer, Carl-Johan Fagerström och spel-
man Leith Arar. 
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Finlands Svenska Folkdansring (FSF) arrangerade sin vinter-
kurs i Orivesi 26-28.1, sista gången under ledning av riksin-
struktör Marcus Blomberg. Kristina Weimer, Maria Masalin 
och spelman Leith Arar deltog.

FSF:s årsprogramkurs arrangerades i Kuortane 17-19.8. För 
dansledningen stod den nya riksinstruktören, Annette (Tette) 
Westerholm. Kristina Weimer, Antonia Palmén, Maria Masa-
lin och spelman Leith Arar deltog.

FSF:s Dansmyller, en dag med dans för alla åldrar, arrang-
erades i Vanda  2.12. Kristina Weimer och Sini Lappalainen 
deltog.

Helsingfors Folkdansdistrikt (HFD) ordnade en musikkurs 
för dansare på AV 18.2. Tio dansare och en spelman deltog i 
kursen. 

Folkdanslaget stod som värdar då Helsingfors Folkdansdi-
strikt (HFD) ordnade traditionsenligt samkväm i AVH:s festsal, 
detta år två gånger, en onsdag i april och en i november. 
Spelmanslaget Halsbrytarna stod bägge gångerna för musi-
ken. Även våra finska vänlag var inbjudna och deltog ivrigt.

Heidi Palmu och Marcus Blomberg firade sin 2-åriga 
bröllopsdag med ett samkväm på FBK Esbo. Cynde Sadler, 
Margareta Rönn, Marianne Degerth, Maria Masalin, Heidi 
Engström, Carl-Johan Fagerström, Inga-Lill Mickelsson, 
Leith Arar och Kristina Weimer deltog.

Västra Nylands Folkdansdistrikt (VNFD) ordnade en menu-
ettpicknick på Högåsa i Pojo lördag 6.10. Förre riksinstruktö-
ren Marcus Blomberg fördjupade deltagarnas kunnande i 
menuetter. Vörå och Vexala menuetter inövades. Sini Lap-
palainen, Maria Masalin, Timo Turkki och Kristina Weimer 
deltog.

Laget dansade ringlekar med årskurs 2 i Drumsö lågstadie-
skola den 13 november och fick ett bidrag till julfesten som 
tack. Deltagare var Margareta Rönn, Maria Masalin, Cynde 
Sadler, Carl-Johan Fagerström.

Uppvaktningar
Kristina Weimer kondolerades med anledning av sin fars 
död. Thomas Ranninen kondolerades med anledning av sin 
fars död

Övrigt
Lagets blogg på http://folkdans.blogspot.com/ har vaknat ur 
sin träda, sidan uppdateras nu av Sini Lappalainen.  

KONSTKLUBBEN AV
Verksamhet inom föreningen

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

Verksamhet inom kretsen
År 2018 var kretsens sjunde 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. 
Dessutom hålls kretsens utställning med kontinuerligt utbytta 
verk i Galleriet i föreningens klubblokal för att ge AVH-fören-
ingens alla medlemmar en möjlighet att följa med kretsens 
verksamhet.

Detta år har vi också fått vår hemsida i ganska fullständigt 
skick, de flesta medlemmar har inkluderat en skannad målning. 

Konstklubbens verksamhet under 2018 har följt tidigare 
mönster med periodvis handledning/undervisning av en 
lärare. Den 29 januari började Stina Berger-Eirola som vår 
handledare. Hon höll en introduktion till varje tillfälle då hon 
visade oss olika riktningar inom målarkonsten med medhavda 
bilder, som vi kunde välja en av och sedan tolka den på vårt 
eget sätt.

Vi hade ansökt om ett extra understöd för en två dagars 
intensivkurs med Tapio Tuominen, där vi också skulle kon-
centrera oss på teckning med ljus och skugga, perspektiv, 
djup även i abstraherande målning och stilar, såsom kubism 
och futurism. Kursen hölls 5–6 maj, dels i klubblokalen dels 
utomhus hos viceordförande i strålande vackert vårväder, 
vilket gav oss oanade mängder objekt att avbilda.

 Senare under hösten i november, fortsatte Hanna Uggla 
med undervisning under fem måndagar. Denna gång skulle 
vi måla en dikt. Verkligt intressant! Det gällde att uttrycka 
stämningen både figurativt och/eller abstrakt, eller genom 
att bara låta färgerna flöda.

Kurserna har ordnats i samarbete med SFV:s studiecentral.
Vernissage: Hanna Uggla var också behjälplig inför vår egen 

vernissage, som gick av stapeln den 19 november och sam-
lade ett 40-tal gäster, som gav många positiva kommentarer. 
Anna Kujala, skrev en artikel i Aveiten ”Ny konst på ”AV-Galle-
riet” och vår utställning uppmärksammades också i God Tid.  

Guidade museibesök gjordes till Veksi Salmis tyska expres-
sionistsamling i Tavastehus konstmuseum den 15 februari. Dit 
reste vi med tåg och tillbringade en trevlig dag med musei-
besök och smaklig lunch. I utfärden deltog 9 medlemmar.

Den 16 oktober styrde vi stegen till HAM, där vi fick bekanta 
oss med de engelska konstnärerna Gilbert&Georg med en 
verkligt kunnig guide, som gjorde den annars kanske lite 
förvånande utställningen intressant och njutbar. Medlemmar 
deltog 12 medlemmar.

Det väntade konstmuseet Amos Rex öppnade i slutet av 
augusti och det måste vi ju naturligtvis besöka. Den första 
utställningen gjordes av Konstkollektivet teamLab, som 
koncentrerar sig på ”omkonfigurering av verkligheten” och det 
var det verkligen!!! Vi besökte museet den 26 november och 
hade en fantastisk guide. Sju medlemmar hade möjlighet att 
delta.

Styrelsen har sammanträtt 6 ggr och dessutom har vi tradi-
tionsenligt haft vårfest och julfest. Funktionärer: Ylva  
Freudenthal har varit kretsens ordförande och övriga med-
lemmar i kretsstyrelsen har varit Ulla-Stina Gustafsson (vi-
ceordförande, sekreterare), Cita Gylling (ekonomiansvarig), Inge 
Martonen (konstnärlig koordinator), Irma Kockberg (gästboks-
förvaltare) och samt Kristian Teir (ständig styrelsemedlem)  

Kretsens medlemsantal 31.12.2018 var 20 personer 

MUSIKKLUBBEN
År 2018 var musikklubbens tolfte 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 4 januari och övnings-
kvällarna 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.
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• Spelade på Båtmässan i mässcentrum.
• Buskspel i Ekenäs.
• Deltog i Folklandia spelmanskryssningen
• Deltog i spelmansstämman i Ekenäs.
• Deltog i Viinit pelimannit i Pargas.
• Deltog i MeriViapori 2018.
• Spelade välgörenhetskoncert på ålderndomshem  

i Sörnäs.
• Spelade på Frälsningsarmén.
Flera spelmän har besökt olika festivaler under året som 

t.ex Folklandia, Samuelin Poloneesi, Kaustby och Orivesi. Vi 
besökte också Spelmansstämman i Ekenäs, ”Viinit Pelimannit” 
i Pargas i augusti 2018 och Nordlek stämman i Falun i Sverige.

SANDELSSÄLLSKAPET
Sandelssällskapet inledde sitt elfte verksamhetsår som en 
krets genom att hålla sitt årsmöte den 26 januari 2018. 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 valdes Niklas Elomaa. Till föreningens re-
presentanter 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.

Sandelssällskapets 7 anmälda medlemmar samlades 7 april 
i restaurang Finlandia Caviar för att själv betala för provsmak 
av olika kaviarsorter avnjutna med rostat bröd och skumvin. 
Därförinnan har de 4pers som velat till egen kostnad kunnat 
åse 4-D filmen Fly Tour Helsinki vid Skatuddskajen.

Sandelssällskapet firade sin vårliga sits lördagen den 28 
april. I sitsens första del samlades 8 medlemmar hemma hos 
Munskänk Lars Henriksson med familj. Där fick vi delta i en 
frågesport beträffande skumviner samt var de härstammar 
ifrån. Detta evenemang var arrangerat av Munskänk Lasse. 
Vi blev också bjudna på läckra tilltugg gjorda av Nina och 
Cathrine Henriksson. Efter några timmar var det dags för 
dem som ville, att på egen bekostnad gå och se det dråpliga 
Thorax spexet ”Eldorado”. Närvarande var 6 medlemmar. 

Höstens Sandelssits hölls lördagen den 6 oktober. Inbjuden 
föredragshållare var Munskänk, specialsakkunnig Lars Hen-
riksson tjänstgörande för polisärenden vid Finlands ambas-
sad i Tallinn. Han höll det spännande föredraget med temat 
”Utvecklingen av säkerhetsläget i Baltikum och speciellt 
Estland efter dess nyvunna självständighet 1991”. Kommen-
dant Dick Lundell inledde anförandena med att välkomna 
föredragshållaren, gästen samt medlemmarna. 

Inbjuden gäst var ordförande för Helsingfors svenska 
krigsveteraner r.f., överstelöjtnant Erik Werner. Totala antalet 
deltagare var 24.

Till sitsarnas struktur hör inledande föredrag. Därefter avnju-
ter vi förrätt, huvudrätt samt efterrätt iakttagande bordseti-
kett. Denna gång hade de tilltänkta Instekarna tyvärr inhiberat 
sitt deltagande endast en vecka före sitsen. Vi får tacka 
medlem Susanna Lundell för sin snabba insats bestående 
av bl.a. krämig skaldjurssoppa med kokosmjölk som varmrätt. 
Rätterna nedsköljs med lämpliga drycker varvat med progra-
minslag 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 
sak kännare.

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

Sandelssällskapet deltog i januari 2018 i AVH:s frågesport-
tävling om dr. Bunduls pris med Rune Öhman och Stefan 
Ekholm som tävlande vilket gav en 2:a placering. 

Sandelssällskapet stod för kaffeserveringen under AVH:s 
april månadsmöte.

Sandelssällskapet hade 54 medlemmar per 31 december 
2018.

SENIORDANSKLUBBEN
Seniordansklubbens hedersmedlem Mary Kekola har vänt 
sig till klubbens styrelse med en skrivelse i vilken hon påpe-
kar att seniordansen upptogs på AV:s program som försök 
1985 på initiativ av Mary Kekola och hennes man Åke Runar. 
Försöket blev en framgång och ersattes av en självständig 
grupp, Seniordansklubben, 1986 med Mary Kekola som ord-
förande och ledare.

Verksamheten  inom Seniordansklubben består förutom av de 
regelbundna dansövningarna också av kurser och fortbildning.

Klubbens ordinarie verksamhet.
Klubben har under året samlats till 30 dansövningar regel-
bundet tisdagar kl 16.30–18.00 under tiden  9.1.–4.12.2018.  I 
medeltal har 20 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 andra dansare från gruppen har övat sig i att instrue-
ra danser. Kurserna förverkligades i samarbete med SFV:s 
studiecentral.

Seniordansklubbens vårutfärd 15.5. tog oss denna gång 
söderut. En grupp glada dansare tog färjan till Tallinn, där vi 
möttes av buss och guide. Resan fortsatte sedan till Saue 
Herrgård en bit utanför Tallinn. Där guidades vi runt och 
fick höra om gårdens intressanta historia med lönngångar 
och spöken. Efter rundvandringen vankades det kaffe med 
dopp, som de flesta valda att inta ute på altanen i det vackra 
vårvädret. Tillbaka ombord kunde vi njuta av båtens goda 
buffébord i trevligt sällskap. Då vi steg i land i Helsingfors 
trötta efter en händelserik dag, var vi eniga om, att vi igen fått 
delta i en lyckad och välordnad resa.

Klubben ordnade även detta år sommarseniordans, 2 
onsdagar i maj månad, 23.5. och 30.5.  Sommardansen var 
öppen för alla intresserade, både svensk- och finskspråkiga. 
Deltagarantalet per gång varierade mellan 8 och 15 personer. 
Danserna leddes av klubbens  instruktörer.

Julfesten ordnades 11.12. på AV.  Efter det traditionella julpro-
grammet fick deltagarna njuta av ett överraskningsprogram. 
Nicke Haapalainen underhöll med sång och musik. Reperto-
aren bestod av julsånger, ABBA-låter och ”gamla örhängen”. 
Till publikens förtjusning bytte Nicke skepnad medels lämplig 
rekvisita under showen, så att han tidsmässigt passade in i de 
olika sekvenserna. Efter programmet stod julbordet uppdukat 
med traditionell julmat, som alla lät sig väl smaka. I julfesten 
deltog 32 personer. Julgubben och julklapparna hade även 
detta år ersatts av ett frivilligt bidrag till årets Lucia-insamling.

Klubben har under verksamhetsåret ordnat 7 planeringstill-
fällen för dansarna. Dessa tillfällen har varit uppskattade och 
väl besökta. Deltagarna har livligt deltagit i diskussioner kring 
dansen och kommit med nya idéer och åsikter.
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Verksamhet inom föreningen.
I tävlingen, dr Bunduls frågesport, på januari månadsmöte 
deltog Birgitta Strandell och Margaretha Fagerström.

Seniordansklubben har i år uppträtt på Huvudföreningens 
svenska dags fest 6.11.med danserna ”Månskenstango” och 
”Ting-a-Ling valsen”. På månadsmötet i december dansade 
vi ljusdansen ”Glocken des Friedens” medan Walentinakören 
sjöng den för oss på israeliska. Ett stämningsfullt tillfälle, som 
blivit tradition.

På Huvudföreningens årsfest 11.3. uppförde 6 seniordanspar 
danserna ”Feuerfest” och ”Månskestango”.

I minigolftävlingen på Edesvikens minigolfbana represente-
rades seniordansklubben av Monica Wahlsetdt-Sandell och 
Maj-Britt Karhunen.

Promenadorienteringen 7.10. gick i år på Blåbärslandet. Från 
seniordansklubben deltog Monica Wahlstedt-Sandell, Mari-
anne Kuutti, Tea Grönlund och Marita Lindvall.

Verksamhet utom föreningen.
Seniordansens sedvanliga våravslutning ordnades detta år  
28.4. på Arbis i Helsingfors. Från seniordansklubben deltog 8 
dansare.        

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

I Seniordansförbundets evenemang Dansdagen 17.-18.11. 
deltog 6 dansare från Seniordansklubben. 

Nordisk Seniordans Träff ordnades denna gång i Lojo 10.-
14.6. Från seniordansklubben deltog 7 dansare, som fick lära 
sig 17 nya danser från de nordiska länderna.

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

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 7 
gånger.

Årsmötet hölls 30.1. I mötet deltog 22 personer.
Hedersmedlemmar: Mary Kekola och Inge-Maj Lindgren
Medlemsantalet per den 31.12.2018  uppgick till 46, personer 

varav 9 passiva.

SÄLLSKAPSKRETSEN
Medlemmarna i kretsen har deltagit i de av föreningen ordna-
de sammankomsterna såsom frågesporten om Dr. Bunduls 
pris, årsmöte, månadsmöten, kretsstyrelsesamkvämet och 
Svenska Dagens fest.

Vårterminen inleddes 18.1 och programmet har bestått av 
föredrag och diskussioner om aktuella dagsämnen (bl.a . 
beträffande kretsens fortsättning) och teaterbesök. Höst-
terminen inleddes 27.9 (två personer deltog). Följande möte 
11.10 (tre personer deltog) vi fick veta att vår medlem Kerstin 
Hindström avlidit 10.10.2018. Följande möten blev borta, tre 
personer deltog i jordfästningen i Drumsö kyrka, efteråt mat 
på restaurang. 22.11 pratstund om fortsättning på kretsen 
och 28.12 försenad julmiddagsfest på Kosmos (två personer 
deltog).

Till kandidat för kamratskapspriset för år 2018 valdes Helga 
Ehrnsten. Vid årets slut hade kretsen 7 medlemmar.

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 bingospel. Vi har 
dessutom tagit korta avbrott med Runebergstårtor, fastla-
gens hetvägg och första maj, fiskmarknadsmiddag, påsk och 
vår- och höstavslutningsmiddagar på restaurang.

Kretsens kandidat för föreningens kamratskapspris år 2018 
var Thea Grönberg..

Kretsens medlemsantal per den 31.12 var fem medlemmar.

SQUAREDANSKRETSEN
Våren 1996 började en squaredansgrupp verka och öva inom 
folkdanslaget vid Arbetets Vänner Huvudföreningen. Square-
dansen leds av en ”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  
Wikholm över som caller och intruktör. År 2005 upptog kret-
sen också rounddans på sitt program under ledning av Olof 
och Jatta Staffans.

Ordinarie verksamhet
År 2018 var squaredanskretsens tjugotredje verksamhetsår.  
Den huvudsakliga verksamheten bestod av de regelbundna 
övningarna onsdags- och torsdagskvällar. Kurserna har för-
verkligats i samarbete med SFV:s studiecentral.

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 och Christian von Alfthan. I med-
eltal 10 deltagare på våren samt 15 deltagare på hösten.

Förutom de regelbundna övningarna har squaredanskretsen 
medverkat i följande:
Tillställningar inom föreningen:
• Första övningen för våren hölls 9.1 
• I Dr. Bunduls frågesport 14.1 representerades kretsen av 

Birgitta Jansson-Koponen och Jan Ekberg.
• Kretsens årsmöte hölls 18.1 med 10 medlemmar närva-

rande. 
• Minigolftävlingen 19.5 och tog hem en andra placering. 

Rauno hade bästa individuella resultatet.
• Sista övningen för våren hölls 24.5. 
• Första övningen för hösten hölls  5. 9. 
• På promenadorienteringen representerades square-

danskretsen av Brita och Ole Pauli, Birgitta Jansson-Ko-
ponen samt Valentina Oksala. De fick 65 poäng och 
vinnarna 66.

• På Svenska Dagen 6.11 uppträdde Inger Iiskola, Rauno 
Iiskola, Brita Pauli, Olof Pauli, Jan Ekberg, Birgitta 
Jansson-Koponen, Catharina Sjölund , Scilla Ingman 
och Jörgen Ingman med squaredans till bandad musik 
som sköttes av Jörgen Ingman.
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• Sista övningen för hösten hölls 29.11. 
• Julfesten tillsammans med DUF firades detta år på 

DUF lördagen 8.12. 

Squaredanskretsen har medverkat i följande
Tillställningar utom föreningen:

• Många av AV:s squaredansare dansade även på sön-
dagarna på Dickursby Ungdomsförening (DUF). Dessa 
övningar leddes av samma caller det vill säga Kaj 
Wikholm. De deltog också i klubbdanser arrangerade 
av DUF.

• Christian von Alfthan och Gunilla Cavonius fortsatte 
med fortsättningskurs i Round dance på AV i Sörnäs på 
våren och hösten.På DUF:s novemberdans 10–11 med 
Tomas Hedberg och Kaj Wikholm som callers var en 
stor del av kretsens medlemmar med. 

Styrelse, funktionärer och medlemmar 2018
Styrelse:
Jan Ekberg, ordförande
Martina Bäckström
Birgitta Jansson-Koponen  (kassör)
Christian von Alfthan 

Ekonomieansvarig Birgitta Jansson-Koponen
Verksamhetsgranskare Inger Iiskola
InventariegranskareJan Ekberg
Squaredans caller Kaj Wikholm
Rounddans ledare Olof Staffans
Festkommitté: Eeva Lindell och Solveig Collin
Representanter i Huvudföreningens festkommitté: Rauno 
Iiskola och Olof Pauli + Solveig Collin.
Representanter i städkommittén: Olof Pauli och Rauno 
Iiskola + Solveig Collin.
Ansvarsperson för övningslokalen: Jan Ekberg
Kandidat för föreningens kamratskapspris 2017: Pirkko Ahti

Vid utgången av år 2018 hade kretsen 37 aktiva medlemmar.

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.
16.1 Årsmöte samt diskussionskväll: Det stundande presi-
dentvalet
13.2. AV-teaterns pjäs Skvaller
13.3. Spelkväll
10.4. Spansk afton
22.5. Våravslutning i Brunnsparken, café Ursula
11.9. Diskussionskväll: Hur mår ditt husbolag?
9.10. Verksamhetsplanering 2019

13.11. Spelkväll
11.12. Kulturvandring i juletid. Kretsen besökte Designmuse-
et, de två utställningarna Josef Frank, och Utopi nu – berät-
telsen om finsk design.

Verksamhet inom föreningen
Lördagen den 12 maj 2018 ordnades den traditionsenliga 
turneringen (39: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 promenadorienteringen och Höstfesten (Taklagsmjölk). 
I november hade kretsen kaffeserveringstur vilket innebar 
deltagande i serveringen efter Svenska Dagen 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 
2017 var Stefan Ekholm. Benita Österberg och Taina Enberg 
representerade kretsen i festbestyrelsen). Kretsen hade vid 
årsskiftet 20 medlemmar.

WALENTINAKÖREN
Verksamhetsåret 2018 var åter ett aktivt år för Walentinakö-
ren. Året präglades av övningar med hela kören men också 
i mindre ensembler inför körens egen Vändagskonsert som 
gavs i två repriser. Kören hade också två konserter i Borgå 
tillsammans med kören Cawiar. På hösten gjorde kören en 
resa till Italien. 

Kören har övat på tisdagar kl. 18.30-21.00. Övningar har ock-
så hållits under veckoslut. 

Kören har fortsatt att öva in CVT-tekniken. Ami Aspelund har 
övat med damstämmorna och Sören Lillkung med herrstäm-
morna en kväll i december. 

På vändagen den 14 februari hölls konserten på G18. Ami 
Aspelund medverkade med kören och med egen repertoar. 
Walentinakörsångare uppträdde i mindre ensembler under 
konserten. Walentinakören gav en välbesökt repriskonsert på 
G18 den 4.3. 

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund FSSMF ordnade 
7.4 workshops på AV. Körmedlemmar deltog i programmet. 

Finlands Svenska Körförbund FSK ordnade körkalaset på 
Åland 13–15.4.  Från kören deltog 11 Walentinor. 

Den 21.4 gav Walentinakören och Cawiar två gemensamma 
konserter i Borgå på Grand. Temat var filmmusik  och konser-
ten gick under namnet A Night at the Movies.

 Efter vändagskonserten fortsatte kören att öva inför Italien-
resan och började också öva in repertoar för följande vän-
dagskonsert 2019.  

Höstterminen inleddes med medverkan i Helsingfors fest-
spels evenemang Körrundan den 16.8.  

Walentinakören åkte på körresa till Desenzano vid Gardas-
jön 27.9–1.10. Kören gav två konserter under resan.

Verksamhet inom kretsen
Körövningar, körläger, stämövningar och repertoar

Under verksamhetsåret 2018 har Walentinakören hållit sina 
övningar tisdagar kl. 18.30-21.00 i Kretsarnas sal på AV. Övning-
arna har förverkligats i samarbete med SFV:s studiecentral.

Verksamheten inleddes  den 9 januari och höstterminens 
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sista övning hölls 18 december.
Julfesten med en heldagsövning hölls den 20 januari.
Övningar med Ami Aspelund och Sören Lillkung hölls den 

11 december.
Heldagsövningar  hölls på AV den 10 och 11 februari samt 15 

september.
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 2018 
1. Sopran  6 
2. Sopran  10 
1. Alt  9
2. Alt  6 
Tenor  4 
Bas  7
Totalt  42

Under höstterminen fick kören fyra nya medlemmar. 

Körmöten 
Körens årsmöte hölls i samband med heldagsövningen 20 
januari. Körens höstmöte hölls den 2 oktober. 

Styrelsen 
Körens styrelse kom samman till styrelsemöte 9 gånger 
under verksamhetsåret, varav ett möte tillsammans med 
musiknämnden.  

Fester och annan rekreation 
Julfesten hölls den 20 januari efter årsmöte och heldagsöv-
ning. Altarna stod för årets program där temat var julgrisar  - 
både stora och små. 

Annika Rentola firade 50 år på AV den 3.2.
Kören höll våravslutning redan den 8.5 efter vårens digra 

program. Tack vare det varma vädret tog   sig  kören till Gamla 
kyrkans park där en lyckad picnic dukades fram.

Körens traditionella kräftskiva hölls den 18 augusti hos  
Anders Häggblom i Porkala. 14 Walentinor deltog. 

Året avslutades med glögg på AV 18.12.  

Uppvaktningar 
Kören har uppvaktat:  

Annika Rentola 50 år, Kristina Portman 70 år, Tiinu Laurell 
70 år och Sunna Gröndahl 70 år samt Maria Kramar von 
Numers som fick sin andra baby.

Övrig information 
Körens kandidat till AV:s kamratskapspris: Eivor Sommardahl

Walentinarosen: Christoffer Moen

Verksamhet inom föreningen
14.1 Medverkan på januari månadsmötet. Tina Björkvall och 
Rabbe Saxén deltog i Bunduls frågesport.
11.3 Medverkan på AV:s årsfest
12.5 Tina Björkvall och Rabbe Saxén representerade kören 
under AV:s minigolfturnering.
6.5 uppträdde kören på AV:s månadsmöte.
7.10 Ett lag från kören, bestående av Monica Lindeman, 
Raili Takolander, Eivor Sommardahl och Rabbe Saxén, 
deltog i promenadorienteringen. Placeringen blev delad 
första plats med Bridgeklubben.
13.10 närvarade Walentinor på AV:s höstfest med taklags-
mjölk. Mårten Björkvall ledde snapssången under midda-
gen. Octomus uppträdde under kvällen.
25–26.10 Några korister deltog i det årliga städtalkot på AV.
6.11 Walentinakören uppträdde på AV:s svenska dagen fest.

.12 Kören medverkade med sång och Luciaprogram på AV:s 
december månadsmöte. Christa Lundström uppträdde 
som Lucia.

Verksamhet utom föreningen 
Konserter och uppträdanden 
Walentinakören höll traditionsenligt vändagskonsert den 14.2. 
Konserten ordnades på G18. 178 biljetter såldes till konserten. 
Kören gav en repriskonsert den 4.3 med 133 sålda konsertbil-
jetter. 

7.4 deltog körmedlemmar i Finlands Svenska Sång- och 
Musikförbundets workshops som ordnades på AV. Walen-
tinakörmedlemmar ledde sången under middagen och den 
efterföljande sitsen. Programpunkten fick stor uppskattning  
av de närvarande.

21.4 hölls två konserter med  Borgåkören Cawiar. Under 
programmen uppträdde båda körerna separat och avslu-
tade med gemensam sång.  Konserterna på Grand var i det 
närmaste slutsålda och kvällen fortsatte med gemensam fest 
som Cawiar arrangerat för körerna. 

16.8 medverkade kören i Körrundan som inleder evene-
manget Art Goes Kapakka. Många korister deltog först i 
körernas gemensamma uppträdande på domkyrkans trappa. 
Sedan fortsatte Walentinorna till Tre Smeder utanför Stock-
mann och Restaurang Bryggeri där koristerna uppträdde 
med några egna sånger ur vårens repertoar.

På höstens körresa till Italien deltog 28 Walentinor. Kören 
gav två konserter under resan. Den ena konserten gavs i 
kyrkan Madonna del Perpetuo Soccorso i staden Bussalengo 
och den andra på Piazza Bra i Verona. Kören uppträdde med 
repertoar från vårens konsertprogram och några finländska 
sånger ur stamrepertoaren. 

Walentinakören uppträdde på föreningens Svenska dagen-fest 
under ledning av dirigent Lauri Palin.
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KRETSARNAS KALENDARIUM

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

8.9 Månadsmöte kl. 18 med program.

 Harriet Rydberg berättar om arvs-  

 och gåvorättsligar frågor.

6.10 Promenadorienteringen 

13.10  Månadsmöte kl. 18 med Teater Rampfebers  

 nyskrivna komedi ”Gräsänklingen”,  

 se notis på sidan 7. 

24–25.10 Städtalko kl. 10 framåt  i föreningshuset,   

 se notis på sidan 4.

6.11 Månadsmöte kl. 17 före Svenska dagen festen  

6.11 Svenska Dagen -fest kl. 18,  

 tillställningen är öppen för allmänheten

23.11  Höstsammankomst  

 för AV-föreningarnas styrelser.

8.12 Månadsmöte och julfest kl. 18,  

 traditionellt program

Ingen höstresa 2019.

OBS! Kalendariet är preliminärt, datum kan vid behov ändra. 
Kontrollera närmare uppgifter under året. Föreningens styrel-
se sammanträder i regel en gång per månad, men vid behov 
oftare. Aktuella tidpunkter kan kontrolleras hos verksamhets-
ledaren. Arbets- & ekonomiutskottet sammanträder i regel 
en eller två veckor före ett styrelsemöte.

KALENDARIUM 2019

Biblioteket har 
sommarstängt och 
öppnar igen 19.8!


