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AV-TEATERN 

• Januari: Föreställningar 

• Februari: föreställningar 

• Mars: Föreställningar och städa undan 

• April: Ny pjäs , Regissör Jermo Grundström 

• Augusti: repetitioner börjar i slutet på augusti, marknadsföring 

• September: repetitioner, marknadsföring, scenografibygge, kostym 

• Oktober: repetitioner, marknadsföring, ljud och ljus, scenografi, kostym 

• November: premiär i slutet av november, föreställningar 

• December: föreställningar, julpaus föreställningarna fortsätter i januari 2024 

BOKKLUBBEN:  

• Bokträffar. Ordna bokträffar i vanlig ordning under ledning av diskussionsledaren. Träffarna hålls 

januari-maj och september-december den andra onsdagen i månaden. Bokträffarna kan ordnas som 

fysiska eller digitala möten. 

• Författarbesök. Författare inbjuds till bokträff på hösten 2023. Författarbesöken är öppna för alla 

aveiter och även utomstående. Annonsering via föreningens webbsida och nyhetsbrev. 

• Teaterbesök. Planera se en litterär pjäs. För verksamheten anhålles om extra bidrag 190 euro.  

BRIDGEKLUBBEN  

Bridgeklubben grundades för snart 77 år sedan och är fortfarande en av AV Huvudföreningens största kretsar. 

Genom att ordna regelbundet återkommande spelkvällar strävar Bridgeklubben till att utveckla medlemmarnas 

spelkunnande och -intresse i social samvaro under gemytliga förhållanden. Klubben är den enda svenskspråkiga 



bridgeklubben i Helsingfors, som erbjuder sina medlemmar möjlighet att bli registrerade av Finlands 

Bridgeförbund FBF och därmed få rätt att delta i nationella och internationella tävlingar. 

De ordinarie spelkvällarna ordnas två gånger i veckan, på måndagar i kretsarnas sal och på torsdagar på 

RealBridge, båda kvällarna med spelbörjan kl. 17.30, under perioden januari-maj och september-december.  

Torsdagarna på RealBridge är fortfarande under utvärdering, varför vi hoppas att vi inte behöver avstå från vår 

reservering av kretsarnas sal permanent. Sommarbridge spelas dessutom på måndagar i juni (före 

midsommaren) och i augusti. Den populära trivselbridgen för de mindre rutinerade spelarna fortsätter som 

förut med spel ungefär varannan måndag.  Sammanlagt organiserar bridgeklubben under verksamhetsåret 

omkring 80 ordinarie spelkvällar förutom andra tävlingar och klubbkamper. Ytterligare ordnas lagtävlingar på 

nätet ifall tillräckligt intresse finns. 

Då det kan uppstå behov att temporärt omdisponera utrymmena i föreningens byggnad och då Bridgeklubben 

inte helt kan styra spelet på nätet utan är beroende av en viss samverkan, är det möjligt att vissa justeringar i 

spelprogrammet måste göras. Det är också möjligt att vi blir tvungna, på grund av Covid-19 situationen eller 

någon annan motsvarande orsak, att flytta spelet till nätet. Medlemmarna hänvisas därför till klubbens 

hemsidor för eventuella uppdateringar av programmet.  

MÄSTERSKAP OCH SPECIALTÄVLINGAR  

BRIDGEKLUBBEN ARRANGERAR EGNA MÄSTERSKAP ENLIGT FÖLJANDE:  

Januari-mars:  Lagmästerskap  

April-maj:  Mixedmästerskap 

September-oktober: Parmästerskap 

November: Individuellt mästerskap 

ÖVRIGA TÄVLINGAR: 

Februari: Partävling med handikapp enligt FBF 

Mentortävlingen en på våren (mars) en på hösten (oktober) 

Vid påsk:  Äggbarometer  

December: %-tävling? 

De av FBF ordnade simultantävlingarna spelas inom klubben i samband med ordinarie spelkvällar. Även andra 

än AV-medlemmar är välkomna att delta i simultantävlingarna. 

KLUBBKAMPER OCH ÖPPNA MP-TÄVLINGAR 

Två traditionella klubbkamper ordnas år 2023. På våren får vi besök av klubben BK Slam i Tammerfors. 

Klubbkampen ordnas för 25? gången. Tre lag från vardera klubben deltar. 

På hösten får vi besök av Ekenäs BK. Fyra-Fem lag från vardera klubben deltar. Ekenäskampen ordnas för 70? 

gången. 

MÄSTARPOÄNGTÄVLINGAR   

Under hösten ordnas tre öppna MP-tävlingar, där även spelare från andra bridgeklubbar deltar. 

Oktober: Mixed  

December: Board-A-Match 

December: Harald Nordbergs minnestävling 

ARBISKURSER 

Agneta Berglund fortsätter med att i Arbis regi hålla bridgekurser för nybörjare och övningsspel för längre 

hunna. Förhoppningsvis kommer fortsättningsvis flera kursdeltagare att börja spela inom Bridgeklubben, varvid 

även AVH kan rekrytera nya medlemmar.   



ANNAN VERKSAMHET   

Vårmötet hålls i januari i samband med en spelkväll. 

Säsongavslutning ordnas i maj under festliga former med bridgespel. 

Under hösten ordnas en resa med bridgespel. 

Höstmötet hålls i oktober i samband med en spelkväll. 

Julfest ordnas i december med program och bridgespel. 

ÖVRIGT 

Lag från Bridgeklubben har traditionellt även deltagit i evenemang, som ordnas av AVH såsom 

Minigolfturneringen, Dr Bunduls frågesport och Promenadorienteringen, ofta med god framgång.  

Klubbens hemsida är en effektiv informationskanal med uppgifter om kommande evenemang, tävlingsresultat 

och andra aktualiteter. Dessutom samlas på sidorna under årens lopp historiskt viktig bakgrundsinformation.  

Klubbens WhatsAppgrupp har visat sig vara en effektiv kanal för de som velat få tag på tillfälliga spelpartners 

samt för kommunikation i samband med aktuella händelser. 

FOLKDANSLAGET 

ORDINARIE VERKSAMHET 

Övningar under terminerna varje onsdag klockan 19-21. 

Lagets ordinarie kretsmöte hålls enligt stadgarna inom januari månad. 

På hösten kan ett kretsmöte sammankallas för att diskutera nästa års verksamhetsplan. 

Julfesten hålls traditionsenligt i december. 

DRÄKTARKIVET  

Inventeringen av föreningens dräktarkiv, som kretsen förvaltar, fortsätter.  

PROJEKTVERKSAMHET  

Kortare kurser kring speciella teman är möjliga.  

Ett projekt för nybörjare är också tentativt planerat, möjligen redan på våren. 

VERKSAMHET INOM FÖRENINGEN  

Vi deltar i föreningens program: barnfesten, tävlingen om Dr Bunduls pris, promenadorienteringen, m.m. Blir vi 

tillfrågade i tid uppträder vi också gärna på någon av föreningens programkvällar. 

VERKSAMHET UTOM FÖRENINGEN  

Vi deltar aktivt i Finlands Svenska Folkdansrings och Helsingfors Folkdansdistrikts kurser och samkväm. Under 

året kommer vi att stå värd för åtminstone ett av HFDs samkväm. 

Vi deltar i Finlands svenska folkdansrings dansfest i Liljendal på sommaren. 

Vi deltar i Folklandia.  

KONTAKTER MED ANDRA DANSLAG 

Förutom kontakterna med de andra svenska lagen i trakten så upprätthåller vi kontakter med de finska 

danslagen HKY-Kierrokas och Tanhu-Visa. 



KONSTKLUBBEN AV  

Konstklubben AV:s verksamhet för år 2023 omfattar liksom tidigare akvarellmålning, ledd kursverksamhet, 

besök på guidade externa utställningar och vår- och höstfester. Konstklubben kommer också att utarbeta sin 

hemsida under det kommande året, för att dela med sig av Konstklubbens aktivitet. 

AKVARELLMÅLNING 

Kretsens medlemmar träffas varje måndag kl. 12-16 i Foajén för att måla akvareller eller akrylmålningar. Efter 

målandet samlas vi för att analysera arbetena. Medlemmarna kommenterar varandras alster och ger 

uppbyggande råd, vilket väldigt mycket främjar målandet och utvecklingen. 

Pedagog anställs för en period både på våren och hösten. Det är mycket välkommet och vi planerar att göra så 

under 2023 också. Våren 2023 kommer Marina Ciglár att undervisa Konstklubben. Vem det blir hösten 2023 

har ännu inte fastställts. 

SPECIALKURS 

Special- eller intensivkurser, som omfattat flera timmar, hålls i sådana fall då kretsen får extra bidrag. Då lär vi 

oss nya tekniker under ledning av en pedagog, som på detta sätt kan instruera och utveckla vars och ens 

individuella förmåga. 

UTSTÄLLNINGAR 

Konstklubbens utställningar kommer nu att hållas i den lokal där klubben målar, alltså Foajén. Där har 

möjligheter att hänga tavlor skapats. En vernissage per termin planeras. Därtill strävar klubben att byta tavlor 

an efter man målat nya. 

ÅRSMÖTE  

Kretsen inleder året den 9 januari. Årsmötet 2023 hålls den 16 eller 23 januari kl. 11.30 varefter ett 

styrelsemöte hålls. 

MUSIKKLUBBEN 

Vi hoppas att året 2023 skall betyda slutet på coronanedstängningarna och således en nystart för 

verksamheten. 

Musikklubbens medlemmar planerar att under året att delta i olika musikevenemang, någon sommarstämma 

t.ex. Viinit Pelimannit i Pargas samt kurs på Sälgrund. Om möjligt deltar vi också i buskspel för hela regionen om 

sådant arrangeras.  Vi kommer också att fortsätta att spela in vår musik främst med tanke på att lära oss 

inspelningsteknik. 

Vi uppträder gärna vid behov på tillställningar anordnade av AV Huvudföreningen eller husets övriga 

föreningar. Vi deltar också, då det är möjligt, i gemensamma aktiviteter som anordnas i huset. 

SANDELSSÄLLSKAPET 

Sandelssällskapets huvudverksamhet består i att ha återkommande gemensamma sitsar för alla sina 

medlemmar. 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 

• För 2023 ser vi fram emot att ha det traditionella vår-evenemanget i mars-april. Exaktare tidpunkt och 

ställe för vår-evenemanget att fastslås vid vårmötet i januari 2023.   

• Sandelssällskapet strävar till att öka kännedom om historiskt intressanta händelser samt etikett och 

gastronomi. 

• Till hösten 2023 planeras firandet av den traditionella formella sitsen företrädesvis lördag 7 oktober i 

AVH:s festsal. 



• Till sitsarna inbjuds renommerade festtalare samt eventuellt andra middagsgäster med kulturell eller 

historisk anknytning. 

SENIORDANSKLUBBEN  

Denna populära motionsform kom med på AV:s program 1986. Verksamheten består förutom av de 

regelbundna dansövningarna också av kurser och fortbildning. Antalet aktiva dansare i seniordans-klubben har 

varit rätt stabilt. Med tanke på framtiden arbetar vi aktivt för att få fler intresserade att ansluta sig till 

Seniordansklubben. 

KLUBBENS EGEN VERKSAMHET:  

Dansövningar tisdagar kl.16.30-18.00 - beräknas bli 32 ggr (18 på våren och 14 på hösten), En gång per månad 

samlas dansarna efter övningen till samkväm och planerar följande månadsprogram. 

• Vårutfärd i maj. 

• Sommarseniordans på AV varje tisdag i slutet av maj och juni om ingen lämplig utomhusdansplats 

hittas i Helsingfors. 

• En inspirationskurs "pröva på" anordnas i slutet av augusti. 

• Juldanser med dansare från södra Finland i november. 

• Julfest i december. 

VERKSAMHET INOM FÖRENINGEN  

Klubben försöker, vid behov, ställa upp med program vid olika möten och tillställningar. 

VERKSAMHET UTOM FÖRENINGEN  

Seniordansklubbens medlemmar deltar även i Finlands Seniordansförbunds (FSDF) aktiviteter: 

• Våravslutning  i april/maj i Helsingfors. 

• Dansdagen är en årligen återkommande fortbildningskurs för ledare och dansare. Där inövas nya 

danser; ledarna får köpa dansbeskrivningarna och tillhörande CD och DVD och kan därefter lära ut 

danserna i sina grupper. Därför är det viktigt att klubbens instruktör och hjälpledare deltar. Ledarna 

får implulser och kan diskutera gemensamma problem. 

• Seniordansens dag: är en årlig endags "träff"där det dansas på torg, gator, åldringshem och 

motsvarande, vilket visat sig vara uppskattat. 

• Ledardagar och fortbildningskurser: anordnas flere gånger per år. 

• Diverse evenemang: Seniordans på olika pensionärsmöten, mässor, föreningsfestivalen och 

pensionärskryssningar m.fl. där klubbmedlemmar ställer upp. 

REPRESENTATION OCH UPPVAKTNINGAR  

Klubbmedlemmar uppmärksammas då de fyller jämna år. Föreningens kretsar och 

seniordanssammanslutningar uppvaktas vid jubiléer. 

ÖVRIG INFORMATION 

FSDF har ett samarbetsavtal med AVH där Seniordansklubben är ansvarig för de praktiska arrangemangen. 

SQUAREDANSKRETSEN 

Den huvudsakliga verksamheten består av regelbundna dansövningar : 



• Squaredans 12.1-25.5 och 7.9-7.12 2023 varje torsdagskväll, sammanlagt 18  gånger under 

vårterminen och 14  gånger under höstterminen.  Squaredansövningarna  torsdagarna kl. 18.15-20.45 

leds av Kaj Wikholm som caller, samt vid förhinder av Olof Staffans  (till färdigt inspelad musik) och vi 

fortsätter att dansa turvis i tre olika nivågrupper: Mainstream, Plus samt A1. 

• Rounddans kl 16-17.30 onsdagarna 11.1,  -  3.5, och  6.9,  -  29.11 2023,  sammanlagt 17  gånger på 

våren och 13 gånger på hösten.  Instruktör Olof och Jatta Staffans, samt delvis Christian von Alfthan. 

Squaredanskretsen uppträder vid behov på föreningens månadsmöten och övriga fester. Därutöver deltar vi 

givetvis i föreningens allmänna verksamhet.  För närvarande finns följande tillställningar i kalendern: 

• Onsdag 11.1 vårens första rounddansövning. 

• Torsdag 12.1: vårens första squaredanssövning. 

• Torsdag 19.1: årsmöte kl. 19.00. 

• Torsdag 6 april ingen övning 

• Onsdag 3.5 sista rounddansövning 

• Torsdag 25.5: vårens sista squaredansövning. 

• Onsdag 6.9 höstens första rounddansövning. 

• Torsdag 7.9: höstens första squaredansövning. 

• Onsdag 29.11 höstens sista rounddansövning. 

• Torsdag 7.12 höstens sista squaredansövning 

• Lördag  9.12  Julfest tillsammans med DUF på DUF 

SYKRETSEN 

Sykretsen träffas beroende på hur medlemmarna orkar varje eller varannan vecka. Verksamheten har blivit lite 

mindre efter att daghemmet slutade och kretsen inte mera ger godispåsar till deras julfest. Planen justeras 

under året men brukar omfatta träffar med olika teman så som: 

• Runebergsträff. 

• Fastlagsträff med hetvägg. 

• Handarbete. 

• Bingo. 

• Påskträff. 

• Första majträff med mjöd. 

På grund av medlemmarnas ålder och antal kan kretsen inte ställa upp med funktionärer i föreningens 

allmänna verksamhet. 

SÄLLSKAPSKRETSEN 

Sällskapskretsen träffas, beroende på hur medlemmarna orkar, varannan vecka. Planen justeras under året 

men brukar omfatta träffar med diskussioner, spel och firandet av olika årshögtider. 

På grund av medlemmarnas ålder och antal kan kretsen inte ställa upp med funktionärer i föreningens 

allmänna verksamhet. 

UMGÄNGESKRETSEN 

INLEDNING 

Diskussioner, föredrag, exkursioner, sällskapsspel m.m. hör till kretsens ordinarie program. Kretsen 

uppstod 1960 som en underavdelning till sällskapskretsen. År 1962 ombildades avdelningen till en 

självständig krets (Ungdomskretsen). År 2022 ändrades kretsens namn till Umgängeskretsen. 

KRETSENS ORDINARIE VERKSAMHET  

Under normalförhållanden sammankommer kretsens medlemmar under året en tisdag i månaden kl. 

18 - 21 (om ej annat anges). Några gånger årligen besöker kretsen ett museum, ser teater eller 



besöker något annat aktuellt evenemang. Andra tema för sammankomsterna är förberedda 

diskussioner, föredrag och brädspels- eller pysselkvällar. Under juni-augusti har kretsen 

sommarpaus. Det centrala är att sammankomma för att umgås och utbyta åsikter i grupp. 

Nedan ges de datum som reserverats för kretsens sammankomster 2023. Kretsen önskar få 

information i god tid inför vårmötet om vilket utrymme som reserverats för sammankomsterna 

nedan i januari, februari, mars, april, september, oktober, november kl. 18-21. I maj och december 

sammankommer vi så kallat på stan. 

17.1 Vårmöte och diskussionstema: Hur delta i energitalko? 

7.2 Kan du ännu handarbeta? Vi nystar och testar. 

14.3 Det geopolitiska läget 

11.4 Valresultat och regeringsbildning 

23.5 Våravslutning i Brunnsparken, café Ursula, kl. 18.00 

12.9 Hur väl känner du igen svamparna i skogen? 

10.10 Höstmöte och spelkväll 

14.11 Koka soppa på spik (vi tillreder mat tillsammans) 

12.12 Kulturvandring i juletid 

VERKSAMHET INOM FÖRENINGEN  

Kretsen beslöt att avsluta arrangemanget av minigolftävlingen kretsarna emellan, vilken kretsen 

organiserat oavbrutet åren 1980-2019 tills pandemin satte den på paus. Motiveringen är att det är 

uppenbart att konceptet inte mera intresserar kretsarna. Fram till 2010-talet deltog i regel den 

absoluta merparten av kretsarna. På 2010-talet började intresset successivt sina. Statistiken från de 

senaste fyra åren (2016-2019) visar att inte ens en tredjedel av kretsarna deltog. Sålunda är det inte 

motiverat varken för kretsen eller föreningen att försöka upprätthålla ett förlegat koncept. 

Utöver det egna programmet strävar kretsen efter att delta i AV Huvudföreningens gemensamma 

program. 

Budget: Kretsens verksamhetsbidrag sänktes av föreningen år 2014 från 240 euro till 150 euro och 

har förblivit på den nivån sedan dess. I dagens prisläge räcker 150 euro inte till för att utnyttja 

summan på ett vettigt sätt. Kretsen äskar därmed om att bidraget från och med 2023 är 250 euro. 

VOX SENIORA 

Damkören Vox Seniora, som grundades år 2019 och som arbetar som en krets 

inom föreningen Arbetets Vänner, verkar att efter några år av coronarestriktioner 

ha kommit in i en normal rytm med övningar en gång i veckan, på torsdagar kl. 14-

16.30, samt en konsert på hösten och en på våren och uppträdanden enligt 

önskemål däremellan. Körens målgrupp är daglediga damer med körvana och i 

praktiken har detta betytt att medelåldern är rätt hög. 

Antalet korister ligger strax under 30, men vi tar gärna emot nya sångare. 

Under verksamhetsåret kommer kören att kontinuerligt träna rösterna enligt de instruktioner vi fick under 

kursen ”En vital röst livet ut” i september 2022 med ledning av boken Anti-Aging för rösten. År 2023 kan 

betraktas som ett mellanår utan särskilda projekt då seminariet om den åldrande rösten gav oss ganska mycket 

extra arbete under år 2022 liksom också Sångfesten gjorde. Etablerandet av kören som en krets inom Arbetets 

Vänner krävde också en hel del arbete för styrelsen. 

VÅRTERMINEN 2023 

Kören inleder sin verksamhet torsdagen den 12 januari. Veckorna 8 och 14 har vi ingen övning. 



Under våren ordnas en kördag. 

Terminen avslutas i början av juni med en sits och våren ägnas åt instudering av vårsånger, dels nya och dels 

dem som vi sjöng våren 2022. Eventuellt görs konserten i samarbete med någon annan kör. 

Om så önskas så uppträder kören vid AVs interna tillställningar. Vi är också öppna för framträdanden på 

äldreboenden. 

HÖSTTERMINEN 

Höstterminen inleds i början av september. Instudering av julsånger påbörjas ganska i början av terminen med 

siktet inställt på en julkonsert i december. Kören ställer också gärna upp med program vid AVs julfest. Vid 

behov ordnas en kördag under hösten. 

På hösten planerar man att hålla en workshop om estladssvensk musik med sikte på en resa till sångfesten i 

Haapsalu år 2024. Kören inbjuder på hösten Sofia Joons, specialist på estlandssvensk musik, att berätta mera 

om musiken och musikfesten i Haapsalu. 

DELTAGANDE I FÖRBUNDSVERKSAMHET 

Eftersom året 2022 innebar en så stor satsning på Sångfesten så kommer antagligen FSSMFs verksamhet att 

anta en rätt låg profil under år 2023, men vi deltar gärna i det som erbjuds. 

Kören är medlem både i Helsingfors sång- och musikförbund (HSMF) samt i Damkörsförbundet (FSD) via vilket 

vi är medlemmar i Finlands Svenska Sång-och Musikförbund (FSSMF). Vi deltar aktivt i den verksamhet som 

erbjuds av förbunden till den del som tid och krafter räcker till. FSDs förbundsdagar ordnas i februari-mars i 

Pargas. 

KÖRMÖTEN 

Vox Senioras vårmöte hålls i januari och då avges verksamhetsberättelsen för år 2022 till huvudföreningens 

styrelse. 

Höstmötet ordnas i oktober och då godkänns en verksamhetsplan och en budget för 2024 samt väljs 

styrelsemedlemmar i stället för de avgående. Den nya styrelsen tillträder 1.1.2024. 

AVH:S VERKSAMHET 

Vox Seniora vill gärna delta i huvudföreningens evenemang, såsom Dr. Bundulls frågesport (januari), 

minigolfturneringen (maj) och promenadorienteringen (oktober). Via sådan gemensam verksamhet lär vi känna 

de andra kretsarnas medlemmar och stärker vår samhörighetskänsla inom föreningen. 

WALENTINAKÖREN 

Walentinakören är en krets inom Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. 

Syftet med kören är att erbjuda medlemmarna tillfälle till att utöva sitt 

intresse för och utveckla sin skicklighet i körsång samt att delta i 

uppträdanden och andra evenemang med kören. Kören har för närvarande 

drygt 30 aktiva medlemmar. 

ALLMÄNT 



Kören skulle ha firat sitt 50-årsjubileum redan år 2021, men coronaepidemin och de restriktioner den medförde 

gjorde det omöjligt. Först år 2022 har övningsverksamheten kunnat återgå till det normala så pass att det har 

varit möjligt att planera för ett försenat jubileumsfirande i februari 2023. 

ÖVNINGAR  

- Varje tisdag kl. 18:30-21, Kretsarnas sal, Arbetets Vänner, Annegatan 26, Helsingfors (AV) 

- Första övningen efter julen blir 10.1.2023 och den sista för året 12.12.2023. Under sommarmånaderna hålls 

inga övningar. 

- Övningarnas genomförande och/eller uppsjungningen varieras, bl.a. genom sång med stämmorna blandade 

och mer sång stående. 

KÖRLÄGER OCH HELDAGSÖVNINGAR 

- Heldagsövning inför jubileumsfesten hålls: 

• lö 28.1.2023 efter kl. 15 på AV (utan sits) och  

• sö 29.1.2023 i Gyllenbergssalen, Musikinstitutet Sandels (vid Tölö torg)  

- För hösten 2023 planeras ett veckoslutsläger och en heldagsövning 

KONSERTER –  JUBILEUMSFESTEN I FEBRUARI 2023 FÖR ATT FIRA WALENTINAKÖREN 50 ÅR 

(1971-2021) 

• Lö 11.2.2023 kl. 16-18, Gyllenbergssalen, Musikinstitutet Sandels (vid Tölö torg) och 

• Ti 14.2.2023 kl. 19, G18, Georgsgatan 18; bägge konserter i Helsingfors. 

-Arrangemangen handhas av styrelsen, med assistans av därtill kallade korister o.a. 

ANDRA UPPTRÄDANDEN 

- På AV: årsfest, fest på svenska dagen och julfest 

- Art Goes Kapakka / Körrundan (”Kuorojen kierros”) i augusti 

- Eventuella andra uppträdanden och projekt som dyker upp under året 

REPERTOAR 

a) Jubileumsfesten i februari 2023  

- Jubileumskonserterna går under namnet ”Tredje gången gillt”, Walentinakören 50 år tema 

  

- Repertoaren består av favoriter ur senaste årens repertoar samt några helt nya låtar. Körens grundare 

Walentina Hietanen uppmärksammas med en sång i hennes anda.    

 

b) Ny repertoar efter jubileumsfesten 

- Tidigare planerat att nya repertoaren kunde vara havsinspirerad, kanske med fokus på ett renare Östersjön, 

eventuellt såsom en skärgårdskonsert med en annan kör. 

 

c) Övrigt – festvisor, stamrepertoar 

- Nya idéer välkomnas (t.ex. inbandning av fler stämfiler). En stamrepertoarssång övas varje övning. 

 

Till all ny repertoar skaffas liksom tidigare originalnoter och -arrangemang.  

KÖRMÖTEN  

- Körens vårmöte hålls i samband med övningen 24.1.2023 och höstmötet i oktober. 

SAMARBETSPARTNERS 



- Kören fortsätter aktivt samarbeta med andra aktörer, band o.a. musiker.  

- Voice coaching och stöd med koreografi ska ingå, efter utbud samt finansiella o.a. möjligheter.   

- Samarbete med andra körer uppmuntras, i synnerhet så att man delar på en konsert.  Kontakt med 

Nesoddens Sangkor har etablerats – denna norska kör vill besöka Helsingfors våren 2023. 

- Efter jubileumsfesten återupplivas planeringen av en körresa.  

FESTER 

- Jubileumsfest på AV 11.2.2023 

- Kräftskiva i augusti  

- Övriga sitsar och ölningar fortsätter som förr 

- Övning av festvisorna och stämrepertoaren mellan festerna 

- Blandad sittordning på fester uppmuntras  

KÖRKLÄDER 

- Kören förnyar sin kördräkt inför jubileumskonserterna. De klädansvariga och eventuella tillkallade frivilliga 

(inkl. en styrelsemedlem) funderar vidare efter en anonym enkät bland koristerna. 

Deltagande i AV:s övriga verksamhet 

- Koristerna uppmuntras att delta aktivt i föreningens gemensamma verksamhet och i samarbete med andra 

kretsar. 

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN  

- Körens budget och medel ingår i AV:s budget och bokföring. Kören får använda föreningens medel inom 

ramen för godkänd verksamhetsplan och budget. Där upptas också de bidrag kören ansöker om av föreningen 

och dess understödsstiftelse 

- Kören uppbär liksom tidigare en notavgift av alla aktiva korister. Summan föreslås förbli 25e/korist och 

termin.  

- Till konserterna ordnas biljettförsäljning – styrelsen planerar och verkställer hur, med assistans av frivilliga 

korister.  

- Kören ansöker liksom tidigare om kursbidrag av Svenska folkskolans vänner (SFV). 

- Kören har tidigare beviljats ett stipendium på 2 000 euro för jubileumsfirandet av Svenska Kulturfonden vid 

Konstsamfundet. Under verksamhetsåret ansöks eventuellt om ytterligare bidrag och stipendier. 

MARKNADSFÖRING OCH (NY-)REKRYTERING AV SÅNGARE  

- Kören återupptar arbetet med att öka sin synlighet för att marknadsföra sina uppträdanden och intressera 

eventuella nya sångare. Detta sker både på webben, i tidningar och på sociala medier, genom affischer och 

flyers, personliga kontakter och öppna övningar 

- För att koordinera detta arbete ska det finnas en informationsansvarig medlem i styrelsen också i framtiden. 

- Rekryteringen av nya sångare aktiveras efter jubileumsfesten. 

- Inspelning av en länge planerad video el.dyl. audiovisuellt material blir också aktuellt efter jubiléet.  

MEDLEMSFRÅGOR 

- Styrelsens medlemsregisteransvariga person ska fortsätta hålla kolla på koristernas uppgifter i AV:s 

medlemsregister. 


