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Afterworken populärare
än någonsin
Nytt år, nya möjligheter, brukar
man väl lite hurtigt säga när ett
nytt år börjar. Fast personligen
reﬂekterar jag inte så mycket
över det nya årets möjligheter för
tillfället. Är mitt uppe i en ﬂytt med
allt vad det innebär av att packa
kartonger och försöka komma
ihåg vilka abonnemang som ska
ﬂyttas och vilka som ska sägas
upp. Vill aldrig någonsin ﬂytta
igen, men eftersom minnet är kort
lär det säkert bli ﬂer gånger.
Det nya året innebär i alla
fall ett stundande årsmöte i
vår förening. I samband med
årsmötet kommer vi att ta ställning
till om vi ska ansluta oss till
Utlandsﬁnländarparlamentet
(UFP) som är ett gemensamt
intresseorgan för alla ﬁnländare
som bor utomlands. UFP
arbetar gentemot statsmakten
i Finland med frågor som
på sätt eller annat berör
utlandsﬁnländare. På
UFP:s dagordning ﬁnns
för närvarande frågor
som brevröstning i ﬁnländska
val, arvslagstiftningen samt
studier och jobb i Finland för
utlandsﬁnländska ungdomar.
Medlemskap i parlamentet för
inte med sig några ekonomiska
förpliktelser eller fördelar utan ger
tillgång till en påverkningskanal
och förbindelse till Finland för
ﬁnländare som är bosatta
utomlands. Mer information om
UFP ﬁnns på www.usp.ﬁ
Övriga aktiviteter fortsätter
som tidigare. Mer information
ﬁnns i händelsekalendern (sista
sidan) samt på vår webbplats
www.osterbotten.se eller på
Facebook (Österbottningar
i Stockholm). Årets första
After Work lockade för övrigt
rekordmånga österbottningar och i
vår Facebook grupp är vi nu uppe
i över 400 medlemmar.
Carina Nymark

Postgiro: 71 55 16-1

Gripsholmsskolan i Mariefred – en skola
enligt ﬁnländsk modell
För ca ett halvt år sedan
bosatte sig familjen Kronholm i
idylliska Mariefred, som ligger
ca 6 mil väster om Stockholm.
Lärarparet Björn och Ida
hade blivit erbjudna jobb på
Gripsholmsskolan, och den nya
utmaningen lockade med en
ﬂytt till Sverige. Efter noggrant
övervägande tackade paret ja,
hyrde ut sitt hus i Jakobstad
och ﬂyttade med sina tre barn
till Mariefred. Tanken var att
testa ett år, för att sedan ta
ett beslut om en eventuell
fortsättning.
Gripsholmsskolan startade sin
verksamhet i augusti 2009.
Friskolan startades för att höja
nivån på utbildningen, vilken
enligt dåvarande PISA-resultat
hade dalat kraftigt i Sverige.
Friskoleformatet möjliggör
större avvikelser från den
svenska läroplanen, jämfört
med den statliga skolan.

Ida och Björn Kronholm lärare på ﬁnskinsprerad skola.

Undervisningen i Gripsholmsskolan följer
visserligen den svenska läroplanen,
men kompletteras med material och
erfarenheter från framgångsrika skolor
och skolsystem. Vid starten riktades
blickarna mot den ﬁnländska skolan,
som hade uppvisat mycket goda
resultat i PISA-undersökningen. En
ﬁnlandssvensk rektor anställdes, och
merparten av dagens lärarkår är från
Finland.
I dagsläget ges undervisning från
förskolan till sjätte klass, men från
och med hösten 2014 inkluderas
undervisning från sjunde till nionde
klass. Skolans ledord är hjärna,
hjärta, hälsa. Detta tar sig till
exempel uttryck i mycket gymnastik
och utomhusaktiviteter. Den
ﬁnländska inﬂuensen syns bl.a. i
undervisningsmaterialet. Björn och
Ida använder i regel ﬁnlandssvenska
läroböcker i sin undervisning. Ett annat
avtryck av den ﬁnländska skolmodellen
är i hur kunskapen mäts. Man använder

sig till exempel mycket av förhör
och diktamen, i motsats till den
kommunala skolan.
Arbetet i Gripsholmsskolan medför
ganska stora friheter för lärarna, så
länge som goda resultat uppnås
för eleverna. Ett exempel på detta
är när Ida i november besökte
ﬂertalet skolor i Nya Zeeland för
att ta intryck av den nyzeeländska
skolmodellen. Resultatet för
Gripsholmsskolans modell har
också visat sig vara lyckat. Enligt
en förälder motsvarar exempelvis
matematikundervisningen i femte
klass i Gripsholmsskolan den i
åttonde klass i en vanlig skola!
Skolan har också visat sig vara
mycket attraktiv, för tillfället ﬁnns ca
100 elever på väntelistan.
Familjen Kronholm trivs utmärkt i
Mariefred, men framtiden får utvisa
om det blir en fortsättning i Sverige
eller en ﬂytt tillbaka till Österbotten.
Text: Mikael Järn
Bild: Maarit Ekholm

Vårterminen har
startat på öppna
förskolan
Nu har vårterminen dragit igång
för FRIS Finlandssvenska öppna
förskola. Den startade 2011 och har
under tre år fungerat som mötesplats
för ﬁnlandssvenska föräldrar. Barnen
är från några veckor gamla upp till
fem år.
Förskolan har varje gång ett tema,
som till exempel pyssel, vändag och
muminsagor. Ett stående inslag är
sångstunden med temasånger och
klassiska sånger.
Hösten 2013 kom förskolan igång på
allvar med ett stadigt antal deltagare
och många nya intresserade. Många
har hört om förskolan av någon
som har deltagit eller så har det sett
information om den på Facebook
samt på anslagen som sätts upp på
BVC runt om i Stockholm.
Många har sagt, att när man
har barn, vill man gärna visa
dem sina rötter samt sitt språk,
ﬁnlandssvenska, säger Julia Brink.
Hon är verksamhetsledare för
Finlandssvenskarnas riksförbund i
Sverige.
Verksamheten ordnas i samarbete

mellan Fris (Finlandssvenskarnas
riksförbund i Sverige) och Fnys
(Finlandssvenska Nylandsgillet
i Stockholm). Den får även stöd
av föreningen Svensk-Finlands
Vänner. Förskolan är kostnadsfri
och hålls på Timmermansgården,
Timmermansgatan 46-48.

Vårens datum är:
28 januari – Sång och dans
11 februari – Vändagen
25 februari – Muminsagor
11 mars - Pyssel
25 mars – Rim och ramsor
8 april – Påskpyssel
24 april – Sagostund
1 maj – FRIS ”Vappen” picknick
13 maj – Våravslutning
Mer information ﬁnns på Facebook
i gruppen Finlandssvenska Öppna
Förskolan. Du kan även skicka mejl
till kansli@fris.nu eller ringa
08- 702 01 10.
Text: Julia Brink & Nina Björkskog
Foto: Julia Brink

Välkommen till årets första allsångstillfälle!
Vi samlas i Finska kyrkans nedre
samlingssal söndagen den 9 mars kl
14.00 och sjunger tillsammans.
Håkan Lönnqvist kommer att vara

allsångsledare och Karin Abbor-Svensson
sitter vid pianot.
Kaffe serveras i pausen.
Varmt välkommen!

Glöggmingel och julfest lockade många

på Södermalm. Denna gång
kombinerades glöggminglet med
julfest.

Föreningen ﬁrade på traditionellt
sätt Finlands självständighetsdag
med glöggmingel i Fris lokaler

Närmare 40 personer i olika åldrar
njöt av glögg, pepparkakor, ﬁnskt
godis och julmat. Julstämningen
blev extra påtaglig när föreningens
styrelsemedlem Karin AbborSvensson spelade julmusik på
pianot. Nationaldagen till ära
reste sig deltagarna och sjöng
nationalsången Vårt land. Barnen
uppskattade tomtens besök mycket,
då han kom med julklappar till dem.
Alexandra Johansson från Forsby i

Österbotten, som studerar i Åbo, var
på besök i Stockholm. Hon passade
på att delta i glöggminglet och
julfesten.
- Det är trevligt och lite speciellt att
träffa andra från hemtrakterna då
man är i Stockholm. Det märks att
samhörigheten är stor och att det
ﬁnländska och österbottniska är
viktigt, trots att många har bott länge
i Stockholm, säger hon.
Text: Nina Björkskog
Bild: Nina Björkskog

Peter Borotinskij visade
och berättade om sina
alster en aprilkväll 2013.

Varje afterwork - nya ansiketen.

Allsången ﬁck taket att lyfta!

Ingen kunde
missa var österbottningarna höll
till i Tantolunden.

Hemliga resan gick av stapeln i maj till
Helsingfors.

Året som har gått

Mycket hann vi göra 2013.
Roliga sammankomster där
vi trivdes i varandras sällskap.

Picknicken i Tantolunden har även den blivit allt mer
populär bland unga och gamla.

Vi hade ett lag med på Bellmansstafetten.

En uppskattad visning på riksdagshuset.

Glöggmingel
&julfesten blev
en stämningsfull
fest. Mat, lotteri,
tomten och förstås
de vackraste
julsångerna.

Vårrusdamerna. Vinnaren hann smita
innan fotot togs.
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7 februari Afterwork Galways från 18.00
13 februari Vi över 60 Timmermansg 46-48 kl 13.00-15.00
15 februari Årsmöte Bellmansgatan 15 kl 15.00
7 mars Afterwork Galways från 18.00
9 mars Allsång Finska kyrkan kl 14.00
13 mars Vi över 60, Timmermansg 46-48 kl 13.00-15.00
4 april Afterwork Galways från 18.00
10 april Vi över 60 Timmermansg 46-48 kl 13.00-15.00
8 maj Vi över 60 Vårlunch Långbro värdshus kl 12.00
9 maj Afterwork Galways från 18.00
14 juni picknick
VI ÖVER 60
Torsdagen den 13 februari kl. 13 - 15 är det åter dags
att ses på Timmermansgården, Timmermansgatan
46-48 nära Södra station. Vi kommer att titta på en video
av ﬁlmen ”I Stalins skugga”, 1 timme. Filmen handlar
om Finland åren 1944 – 1952 och visades på SVT i
december 2013. Filmen är gjord av dokumentärﬁlmaren
Hans Barnekow och den är delvis gjord i Österbotten.
Gösta Karlsson från Purmo var med och berättade om
händelser i ﬁlmen. Det är en omskakande del av vår
historia.
Vi över 60 träffas därefter torsdagarna 13 mars och
10 april. Till vårlunch samlas vi torsdag 8 maj kl. 12 på
Långbro Värdshus nära Fruängens T-bana (ändhållplats).
Till ”dagens lunch” ﬁnns ett 10-tal rätter att välja på.
Välkomna!
Annie tel. 08-742 75 00, Signhild tel. 08-647 38 03, Berit
tel. 08-711 80 09 el. berit@backfors.com

Väntjänst
Om du behöver någon att prata med kan du ringa
någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Gunnel Bertell
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla
(Lappfjärd) 08-647 38 03.

”Vi över 60” julkryssade till Åland
”Vi över 60” är en aktiv grupp som träffas den andra
torsdagen i månaden på Timmermansgården på Söder
för trivsam samvaro och prata om allt möjligt. Ibland
får vi också trevliga besök, som varit mycket givande.
Som avslutning på våren går vi ut och äter, till jul blir det
julbord.
Den 25 november 2013 åkte ett 30-tal personer från
Cityterminalen till Kapellskär för att på Viking Lines
Rosella äta Leif Mannerströms berömda julbord. På
julbordet fanns alla delikatesser man kan önska och
det uppskattades trots ett ganska guppande hav. Båten
var fullsatt och alla roade sig av hjärtans lust. Det var
ﬁn underhållning av kryssningsvärden och Gunnar och
Patrik som spelade till dansen.
Rosella var så julpyntad och ﬁn överallt och personalen
ska ha en extra eloge som servade så bra när någon
behövde hjälp att hämta mat i sjögången. Det var ett glatt
och belåtet gäng som återvände till Stockholm efter en
trevlig kryssning. Vi vill ge ett stort tack till alla som hade
ordnat det hela så bra för att vi skulle få en så trevlig
julkryssning.
Från de som var med, berättat genom Helena
Jagenheim.

