Verksamhetsberättelse 2008
Föreningen upprätthöll år 2008 violinundervisning för 49 barn och ungdomar på vårterminen
och 44 på höstterminen.
Totalt är 132 medlemmar i föreningen Alandia Strings.
Undervisning
Föreningen ordnade totalt 18 speltillfällen under året, varav 16 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.
I gruppspelningen har eleverna varit indelade i olika grupper. Grupperna som bildar orkestern
Barnfiolen är Pizzicato, Staccato, Legato och Legandia (under höstterminen). Orkestern
Alandia Strings är spelgruppen med de längst hunna eleverna inom föreningen. Under
vårterminen fanns också nybörjargrupperna Glissando och Ostinato.
Konserter, framträdanden och övriga aktiviteter för spelgrupperna
Föreningen har haft ett aktivt spelår med flertalet aktiviteter.
Vårterminens spelläger hölls 9 och 10 februari. På lördagen hölls speldag för spelgruppen
Alandia Strings på Medis i Mariehamn. En del av dagen var spelgruppen Legato med. På
söndagen hölls lägerdag på Margarethagården i Mariehamn för spelgrupperna i Barnfiolen.
Marita Sandberg var lärare under hela spelhelgen. På söndagen höll Berit Lindholm
danslektioner för eleverna och Sofi Lindholm spelade dansmusik på fiol. Monica Öhman
ansvarade för matlagningen.
För elfte året fortsatte Alandia Strings konsertserie ”Barn spelar för barn” där föreningens
elever i åk 1-6 åker runt och spelar fiol för elever i skolor runt om på Åland. Den 11 februari
besöktes skolorna i Mariehamn. Konsertturnén startade i Mariehamns kyrka där eleverna från
Övernäs skola samlades. Därpå följde konsert i Strandnäs skolas gymnastiksal. Efter
konserten bjöds Alandia Strings på lunch i skolans matsal. Dagen avslutades med konsert i
Ytternäs skolas gymnastiksal. Eleverna åkte taxi mellan skolorna samt skjutsades av
föräldrarna Anne Hämäläinen och Birgitta Bergman-Jansson, som också hjälpte till med de
praktiska arrangemangen. Gunilla Berglund hade planerat dagsschemat samt haft kontakt med
skolorna. Konserterna leddes av Marita Sandberg och hölls i samarbete med Mariehamns
Stads kulturnämnd med anledning av stadens födelsedagsfirande. Dagen började kl. 8.30 och
föräldrarna hämtade sina barn kl. 13.00.
Torsdagen den 6 mars uppträdde spelgruppen Alandia Strings på Ålandsbankens kundkväll.
Sofi Lindholm presenterade såväl Alandia Strings som låtarna.
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Vårterminens avslutningskonsert hölls söndagen 27 april på Breidablick i Finström. Samtliga
spelgrupper deltog. Dessutom uppträdde några elever med solostycken. Eleverna Sofi
Lindholm, Lotta Stormbom och Ida Jansson avtackades. De avslutar sina studier i Alandia
Strings eftersom alla tre blev studenter i maj och flyttade från Åland. I pausen serverade
föräldrar kaffe, saft och hembakade kakor och dessutom hölls ett lotteri.
Under våren kontaktades Alandia Strings av Mauno Järvelä som är en av arrangörerna bakom
folkmusikfestivalen i Kaustby som ordnas årligen. Järvelä erbjöd Alandia Strings att delta i
Folkscandia 2008. Folkscandia går ut på att barn och ungdomar från flera skandinaviska
länder träffas och spelar folkmusik tillsammans och avslutas med uppträdanden på festivalen i
Kaustby. Föreningen tackade ja och under våren övades repertoaren in under
gruppspelstimmarna. Söndagen den 11 maj övade Järvelä med Alandia Strings alla
spelgrupper förutom Ostinato på Musikinstitutet. Även Alandia Strings lärare Marita
Sandberg deltog.
På självstyrelsedagen den 9 juni uppträdde Alandia Strings på sammanlagt fyra platser. På
eftermiddagen gav spelgrupperna Staccato och Legato konserter för boende på Gullåsen och
Trobergshemmet. Hela Alandia Strings spelade vid självstyrelsefestligheterna på Torget kl. 17
och efter det uppträdde spelgruppen Alandia Strings vid Kastelholmnejdens byalags firande
på Jan Karlsgården. Marita Sandberg ledde alla spelningar.
Söndagen den 6 juli uppträdde elever ur spelgrupperna Alandia Strings och Legato på
Bondbröllopet, som ordnas av kulturnämnden i Jomala och i år gick av stapeln på Ulfsby
gård. Dennis Eriksson ledde spelningen.
Den 12-17 juli deltog Alandia Strings i folkmusikfestivalen i Kaustby. 19 violinister, 14
föräldrar och syskon samt Marita Sandberg deltog i resan. Resan till Kaustby gick med färja
till Helsingfors och därifrån med hyrd buss. På hemresan kunde Alandia Strings åka med
Finlands Svenska Spelmansförbunds buss till Åbo och därifrån båt till Åland. Inkvarteringen
skedde i skolsalar. Under festivalen deltog Alandia Strings i två stora framträdanden med ca
220 andra spelande barn och ungdomar. Två egna konserter gavs. Reseledare och –arrangör
var Dan Eriksson.
Den 29 juli - 2augusti deltog 20 elever, 37 föräldrar och syskon samt Marita Sandberg i en
resa till Bern i Schweiz. På programmet stod olika utflykter samt två inbokade konserter. Två
spontana gatukonserter hölls också. En av de planerade konserterna hölls den 1 augusti på
Schweiz nationaldag. Tina Jansson var reseledare och –arrangör.
Den 6-7 september hölls höstterminens spelläger på Djurviks Gästgård. Marita Sandberg och
Evabritt Gratte fungerade som lärare. Miina Sjölund-Fagerlund och Lisbet Nordlund
undervisade i teori. Cia Nummelin, Gunilla Wik, Micke Ahlskog, Lisbet Nordlund, Miina
Sjölund-Fagerlund, Annette Larson, Marina Andersson, Harry Jansson samt Birgitta
Bergman-Jansson var lägerledare och lekledare samt lagade mat.
På lördagskvällen hade föräldrar ordnat en överraskningsfest för Marita Sandberg, som
följande helg firade sin 50-årsdag. Föräldrar och syskon deltog också i festligheterna.
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Under höstterminen samlade eleverna in pengar till ett välgörenhetsprojekt. Eleverna röstade
om vilket projekt som skulle understödas och det som vann var Kyrkans Utlandshjälps projekt
”Gräv en brunn”. Eleverna skaffade egna sponsorer bland släkt och vänner som betalade en
överenskommen summa för varje övningstimme. Dessutom sponsorerade Lekplaneten,
Mariehamns Bokhandel samt F:ma Erik Mattsson insamlingen. Eleverna spelade in 1 800 €
sammanlagt.
Söndagen den 7 december hölls höstterminens avslutningskonsert i St Görans kyrka i
Mariehamn. Konserten bestod av gruppspel samt några solostycken. Jan Edström från
Kyrkans Utlandshjälp mottog de pengarna som eleverna samlat in under höstterminen och på
trumpet framförde han psalmen ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt”. Konserten lockade drygt
150 besökare.
Övrigt
Föreningen Alandia Strings hyr undervisningslokal av Medborgarinstitutet.
Förmedling av fioler har skötts av Dennis Eriksson och Dan Eriksson. Reet Horner har skött
speltröjsförmedlingen. Matansvarig har Monica Öhman varit. Vidare har Lisbet Nordlund
varit ansvarig för kaffeduken. För verksamhets- / klippboken har Lena Isaksson-Ahlskog
ansvarat. Lotteriansvariga har Sven-Olof Boman och Agneta Westling varit.
Under verksamhetsåret har 7 infoblad skickats ut till samtliga familjer i Alandia Strings,
mestadels via e-post.
Alandia Strings r.f är medlem i Ålands Sång- och musikförbud. Vår representant i förbundet
är Birgitta Bergman-Jansson.
I mars sjösattes Alandia Strings nya hemsida (www.alandiastrings.ax). På den nya hemsidan
finns information om föreningen presenterad i text och med bilder. Information finns också
för föreningens elever om t.ex. spelschema. Hemsidan är utformad av Miina SjölundFagerlund, som också skött uppdateringen.
Ekonomi
Bokslutet för verksamhetsåret uppvisar ett överskott på 2 040,01 €. Utgifterna i bokslutet
uppgick till 43 426,15 € och intäkterna till 45 466,16 € . Föreningen erhöll 27 937 € i
ekonomiska bidrag inklusive företagssponsorering 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 2008 var grundavgiften 50 €. För den individuella speltiden 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 2008 uppgår sammanlagt till 6 700 €.
Föreningen har fått 10.000 € i verksamhetsbidrag från ÅSMF. Mariehamns stad, Jomala,
Sund, Saltvik, Lemland och Lumparland har bidragit med 2 998 €.
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I bidrag för olika projekt har erhållits 6 289 € från ÅSMF. Stiftelsen för främjandet för
historisk forskning (Olof M Jansson) gav 1 500 € i bidrag till Schweizresan, Ålands
Kulturdelegation 1 500 € för Kaustbyresan, Svenska Folkskolans vänner 1 000 € för
Kaustbyresan och Konstsamfundet 3 000 € i verksamhetsbidrag,
Följande åländska företag har givit bidrag till Alandia Strings: Optinova Ab, Ålands
Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ålandsbanken, posten på Åland, Chips, Eckerölinjen, F:ma
Erik Mattsson, Gunnevis Hudvård & Massage, ProSam, Ålands Idrottscenter, Olles El AB
och Nordea.
Alandia Strings tackar landskapet, kommuner, stiftelser, fonder och företag för bidragen.
Mötesverksamhet
Föreningens årsmöte hölls den 10 februari på Margarethagården i Mariehamn. 14 personer var
närvarande på årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet valde Birgitta BergmanJansson till ordförande. Till styrelsen valdes Dan Eriksson, Reet Horner, Gunilla Berglund,
Miina Sjölund-Fagerlund, Gunilla Wik samt Lisbet Nordlund. Mikael Nordblom utsågs till
revisor och Björn Wallén till revisorssuppleant.
Inom styrelsen valdes Dan Eriksson till vice ordförande, Gunilla Wik till sekreterare. Martin
Staf har varit kassör.
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret 2008.
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