Rapport från sverigefinska kulturveckan i Lindesberg 1-5/12 2015
Andra året i rad hölls v. 49 en sverigefinsk kulturvecka i Lindesberg i
samarbete med föreningar och enskilda samt i samverkan med
biblioteket och Filmstudion och kyrkans finska arbete.
Under veckan fanns utställning i glasmontern på biblioteket om
förvaltningsområdet och med lite finska saker.
Inför veckan har biblioteket marknadsfört via sin bildskärm och
program har delats ut via föreningarna. Annonser i
RuotsinSuomalainen samt program inlagt i evenemangskalendern i
NA och Lindenytt
2/12 höll Lektor Hans Raab ett intressant
föredrag på svenska om sverigefinnar i tid
och rum på biblioteket. Föredraget drog dock
tyvärr intresse från fåtal personer.
Samma dag hängdes också utställningen i samlingssalen med Walter
Paavonen och Jaana Olsson.
3/12 kl 12.00 hölls det vernissage. Irja Gustavsson invigde utställningen och NA var där och gjorde
bra bildreportage.

3/12 kl 14 var det dags för seniorjulbordet med finska julsmaker på församlingshemmet. Till det var
både kvinnor och män från föreningar engagerade med att laga mat, duka, diska samt skjutsa de
äldre som själva inte kunde ta sig till festen. Vi beslöt tidigt att det inte skulle bli så mycket program
utan några finska julsånger skulle sjungas tillsammans vilket Sven-Göran Löfgren lovat ackompanjera.
Maten blev väldigt uppskattad och många av de 100-talet som kom, hade inte sett varandra på länge.
Jag tror och hoppas att vi bidragit till att öka julstämningen för den äldsta delen av finsktalande
befolkningen.

Sven-Göran Löfgren, musik
Sirkka Tuohenmaa, 1:e husfru
Anna-Katri Kuronen, präst

Samma kväll den 3/12 visades även en finsk film, Karukoskis Mielensäpahoittaja/Kverulanten som
drog ett 50-tal till Folkets Hus. Skratten var många och visst såg och hörde finskarna mer bakom vad
som svenskarna kunde uppfatta för det skrattades ljudligt till dråpligheterna. Lyckat!
Fredagen den 4/12 var en lugnare dag för oss alla. Bara utställningen på biblioteket var öppen. NAs
reportage var lyckat och några extra nyfikna kom. Annars var det hektisk aktivitet i hemmen där
försäljningsdagen förbereddes med mat, bakverk och hantverk.
Lördag 5/12 var en småregnig och blåsig dag men vid halv
tio kom sverigefinskarna och dukade upp allehanda
läckerheter. Programcafeet med Taina Luodelahti och
Sven-Olof Emet förberedde sig som några timmar med
sång och berättande. Bordet stod dukat med karelska
piroger med äggsmör och finska julstjärnor.

Sammanfattningsvis var
veckan lyckad. Vi hade en
utställning om förvaltningsområdet samt ett bord med
nyare finsk litteratur, film
och talböcker.
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