Alandia Strings r.f
Årsberättelse 2007
Föreningen upprätthöll år 2007 violinundervisning för snitt 50 unga violinister. I föreningens regi
undervisades 48 barn och ungdomar på vårterminen och 51 på höstterminen.
Totalt är 144 medlemmar i föreningen Alandia Strings.
Undervisning
Föreningen ordnade totalt 17 speltillfällen under året, varav 15 speltillfällen varit från fredag till
söndag. Två speltillfällen, ett vardera terminen, har varit spelläger.
Violinundervisningen har i princip följt tidigare modell med undervisning både enskilt och i grupp.
Violinpedagog Marita Sandberg har fortsatt som föreningens lärare. Undervisningen för den
enskilda eleven har bestått av 40 -60 minuters gruppspel och 15 - 30 minuters individuell
undervisning för de flesta elever.
I gruppspelningen har barnen och ungdomarna varit indelade i olika grupper. Grupperna som bildar
orkestern Barnfiolen är Glissando (höstterminen), Ostinato, Pizzicato, Staccato, och Legato
(vårterminen). Orkestern Alandia Strings är spelgruppen med de längst hunna eleverna inom
föreningen.
Konserter, framträdanden och övriga aktiviteter för spelgrupperna
Föreningen har återigen haft ett aktivt spelår med flertalet aktiviteter.
Vårterminen spelläger hölls 10 och 11 februari på Margarethagården i Mariehamn. Spelhelgen var
ett dagsläger, dvs. ingen övernattning. Under lördagen hade de yngre eleverna läger medan
söndagen var vikt för Alandia Strings. Marita Sandberg var lärare.
För tionde året fortsatte föreningens konsertserie ”Barn spelar för barn” där föreningens
violspelande barn från åk 1-6 åker runt och spelar fiol för elever i skolor runt om på Åland. Denna
gång besöktes Saltviks grundskola i Ödkarby ( dit även eleverna från Rangsby kom), Geta låg- och
mellanstadieskola samt Pålsböle skola måndagen den 12 februari. Den chartrade bussen startade
från bussplan i Mariehamn kl.8.10och återvände ca 13.15. Konserterna leddes av Marita Sandberg.
Geta skola bjöd barnen på lunch. Med på konsertresan fanns stödföräldrar: Lena Isaksson-Ahlskog,
Siv Jansson och Madeleine Ekman, som hjälpte till med det praktiska.
Orkestern Alandia Strings uppträdde på årets Bröllopsmässa, den 17-18 mars 2007.
En spelresa till Hälsingland för orkestern Alandia String ordnades den 20 -22 april. Resan gick till
Norrbo, Marita Sandbergs hemby. På resan deltog 14 stycken medlemmar och två föräldrar , som
också körde de två hyrda minibussarna. Under spelhelgen, som deltagarna tyckte var lyckad, höll
man utöver spelövningar också två konserter i Norrbo kyrka (en i samband med söndagens
högmässa), ett uppträdande i Folkets Hus samt en spelning på ålderdomshemmet i Norrbo.
Spelningarna var enligt utsago välbesökta.
Vårterminens avslutningskonsert hölls söndagen 27 april på Berghyddan i Jomala. Samtliga
spelgrupper deltog och spelade utvalda stycken var för sig och tillsamman. Samtliga elever
framförde dessutom ett stycke ensamma eller i par. Pizzicatogruppens föräldrar stod för
kaffeserveringen och medan de yngre gruppernas föräldrar hade bakat. Dessutom ordnades ett

lotteri.
På självstyrelsedagen, den 9 juni spelade samtliga grupper, uppdelat på olika evenemang.
Orkestern Alandia Strings och Staccato paraderade mellan Torget och bibliotekt vid lunchtid, alla
spelgrupper framträdde tillsammans på Jan Karlsgården och på kvällen vid 18- tiden spelade alla på
Torget. Framträdandena fortsatte på söndagen den 10 juni då Staccato och Pizzicato spelade på
Gullåsen vid lunchtid för att tillsammans med de yngre i Ostinato och Glissando spela på
Trobergshemmet på söndag eftermiddag. Allt under ledning av Marita Sandberg.
Orkestern Alandia Strings och spelgruppen Staccato spelade tillsammans på Landskapsdagarna i
Helsingfors den 14 juni. Ungdomarna gjorde två framträdande under dagen, dels en spelning under
en s.k promenadkonsert ( ca ½ timme) samt en spelning i samband med midsommarstångens
resning på Senatstorget. Marita Sandberg var musikalisk ansvarig medan Dennis Eriksson följde
med som ansvarig förälder/reseledare.
Lördagen den 4 augusti hölls den sedvanliga Röda kors marknaden i Mariehamn. Spelgruppen
Staccato och orkestern Alandia Strings gick med i tåget och spelade åländsk folkmusik under
ledning av Dennis Eriksson och Martin Staf.
Fyra ungdomar från föreningen fick under sommaren möjlighet att far ner till Schweiz och öva med
en ungdomssymfoniorkester från en ansedd musikskola i Bern och sedan följa med på deras
Finlandsturne som bla. inbegrep en spelning på Åland. Möjligheten blev verklig tack vare Marita
Sandbergs kontakt med Werner Schmidt, ledare för ungdomssymfoniorkestern. Konserten på Åland
den 6 augusti i Jomala kyrka och var en verklig njutning för själen. Under konserten fick också
alla andra elever i föreningen möjlighet att under ledning av Marita Sandberg framträda inför
publiken. Under sommaren 2008 planeras ett svarsbesök för orkestern Alandia Strings till Bern och
den musikskola ungdomssymfoniorkestern kommer ifrån.
Helgen den 1-2 september gick höstens spelläger av stapeln på Djurviks gästhem, i samma anda
som föregående år. Vi hade tur med vädret med regnuppehåll och tidvis sol, även om barnen avstod
från simningen detta år. I två dagar spelades det fiol, lektes lekar och grillades korv. Alla barn som
var över 7 år gavs möjlighet att övernatta, vilka de flesta som deltog på lägret gjorde. Fiolspelledare
var Marita Sandberg och Eva-Britt Gratte. Birgitta Bergman-Jansson lagade mat. Patrik Lönngren,
Mikael Ahlskog, Cia Nummelin och Gunilla Wik stod för lekar samt övernattade med barnen.
Marina Sjölund-Fagerlund assisterade Marita S under spellektionerna. Lägret var lyckat och barnen
trivdes verkligen i Djurvik.
Den 29 september spelade orkestern Alandia Strings under ledning av Marita Sandberg på Olof M
Janssons begravning (både jordfästningen och minnestund). Olof M Jansson har stött föreningen
på många sätt under åren genom bidrag och fioldonation och hans önskan var att orkestern skulle
spela på hans begravning.
Den 20 oktober arrangerade Ålands spelmansgille sin höstspelmansstämma på Breidablick i
Finström. Alla elever som ville fick delta och de spelade tillsammans med Ålands spelmansgille
och Spelevinkarna. Marita Sandberg deltog med sitt spelamanslag och även en kör från Norrbo.
På Godbymässan den 18 november uppträdde samtliga spelgrupper i ett 45 min. program. Tidigare
under dagen hade spelgrupperna Ostinato, Pizzicato, Staccato uppträtt på Finströms äldreboende,
Rosengården, i Godby. På kvällen höll orkestern Alandia Strings och spelgruppen Legato en
konsert i Finströms kyrka. Marita Sandberg var spelledare för samtliga evenemang.
Torsdagen den 22 november spelade orkestern Alandia Strings och spelgruppen Legato på Ålands

ömsesidiga försäkringsbolag, som hade öppet hus på kvällen för julgatans öppnande.
Söndagen den 25 november hölls avslutningskonsert i St. Mårtensgården i Mariehamn.
Spelgrupperna spelade var för sig och tillsammans, dessutom spelade några av eleverna solo eller i
par. I pausen bjöds det på kaffe, saft och hembakade bullar och kakor. Efter pausen fortsatte
konserten som avslutades med den populära Tutskovin polka.
Övrigt
Föreningen Alandia Strings hyr undervisningslokal av Medborgarinstitutet.
Förmedling av fioler har skötts av Dennis Eriksson och Lena Isaksson- Ahlskog har skött
speltröjsförmedlingen. Matansvarig är Monica Öhman och spelgruppsansvariga har Lena IsakssonAhlskog (Glissando/Ostinato), Madeleine Ekman (Pizzicato VT ), vakans (Staccato), Ann-Katrin
Eriksson (Legato VT), Catrin Schönberg (Alandia Strings) varit. Vidare har Maria Jensen varit
ansvarig för kaffeduken och Björn Kalm har tagit hand om föreningens hemsida. För verksamhets- /
klipp-boken har Katja, Britt-Marie och Björn Wallén ansvarat.
Under verksamhetsåret har 6 infoblad skickats ut till samtliga familjer i Alandia Strings r.f,
mestadels via e-post. Styrelsen har under året gått in för att förmedla information till föräldrarna via
e-post.
Alandia Strings r.f är medlem i Ålands Sång- och musikförbud. Vår representant i förbundet är
Björn Kalm.
Under hösten donerade Pålsböle skola 2 fioler till föreningen. Fiolerna skall renoveras och sedan
användas för uthyrning.
Ekonomi
Bokslutet för verksamhetsåret uppvisar ett överskott på 5.518 €. Utgifterna i bokslutet uppgick till
32.224 € och intäkterna till 37.742 € . Föreningen erhöll 26.595 € i ekonomiska bidrag för
verksamheten.
De resterande intäkterna har kommit från terminsavgifter, familjeavgifter, framträdanden och
servering. Terminsavgiften består av en grundavgift och en avgift för individuell speltid. Under år
2007 var grundavgiften 50 €. För den individuella spelltiden betalar man 1€/minut, dvs en elev som
har en 20 minuters lektion får 20€ i individuellavgift per termin. Detta har medfört en
terminskostnad på i snitt 70 €/elev.
Medlems- och terminsavgifterna för 2007 uppgår sammanlagt till 7.230 €.
Föreningen har fått 10.000 € i verksamhetsbidrag från ÅSMF. Följande kommuner (Mariehamns
stad, Finström, Jomala, Sund, Saltvik, Lemland, Lumparland och Hammarland) har bidragit med
3.805 €.
Bidrag har erhållits från ÅSMF, projektbidrag 4.790 euro, Åländsk Historisk forskning ( Olof M
Jansson) 500 euro, Ålands Kulturfond för symfoniorkesterkonserten i augusti 1.500 euro,
Kulturfonden för Sverige och Finland ( Hälsinglandsresan) 1000 euro, Statens tonkonstkommission
2.000 euro samt Svenska kulturfonden 3.000 euro.
Spelningar har inbringar totalt 2.250 € (bl.a. spelningar i samband med självstyrelsedagen på Jan
Karlsgården och Mariehamns stad, spelning på Godbymässan).

Mötesverksamhet
Föreningens årsmöte hölls den 10 februari på Margarethagården i Mariehamn. 15 personer var
närvarande på årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde Björn Kalm till
ordförande. Till styrelsen valdes Birgitta Bergman-Jansson, Dan Eriksson, Lena Isaksson-Ahlskog,
Gunilla Berglund, Gunilla Wik samt Martin Staf. Mikael Nordblom utsågs till revisor och Björn
Wallén till revisorssuppleant.
Inom styrelsen valdes Birgitta Bergman-Jansson till vice ordförande, Gunilla Wik till sekreterare
och Martin Staf till kassör.
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret 2007.
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