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Hej alla damkörssångare! 
 

Nu är terminen i full gång, olika slags vinterjippon står på programmet och vårkonserterna börjar 
redan ta form. Glädjande många av oss kommer att träffas i Åbo på förbundshelgen 10–11.3.2018. 
Just nu är vi 110 sångare som deltar i någon av programpunkterna under de två dagarna. Vi strävar 
efter att alltid arrangera förbundshelgen det veckoslutet som är närmast internationella kvinnodagen 
8.3. 
 

Betalning av förbundshelgen 
Förbundshelgen borde ha betalats senast 22.2, om någon har missat deadline hoppas 
vi att ni sköter betalningen å det snaraste. 

 
Damernas 5: a i Åbo 
Damernas 5: a kommer att finnas till salu under förbundshelgen. Den kostar 
8,50/styck. Ta gärna med jämna pengar. Om ni önskar köpa en större mängd av 
böckerna till er kör så kan ni gärna kontakta Febe på förhand (febe.mork@gmail.com), 
så att hon vet att ta med tillräckligt många. Febe kan i så fall även skriva ut en räkning 
åt er. 

 
 Sibeliusmuseet 

Eftersom intresset för att besöka Sibeliusmuseet varit synnerligen lamt, ordnar vi inget 
gemensamt besök. Det står naturligtvis var och en fritt att besöka museet på egen 
hand. 

 
Namnlappar 
Det är informativt och praktiskt om varje deltagare har en lapp med namn och kör. 
Den här gången önskar vi att deltagarna själva fixar sina lappar körvis, så att de speglar 
er kör, hemort, körens färger eller något annat. Huvudsaken att alla från samma kör 
har likadana lappar. Använd fantasi och kreativitet! 
 
Workshopar 
På workshoparna på lördagen med Hanna Kronqvist och Marika Esch kommer vi att 
jobba med några sånger, som ni gärna får bekanta er med på förhand. Sångerna är 
Lystringssången, Signore delle cime, On suuri sun rantas och Hvem styrde. Noterna till 
dessa sånger finns bifogade infobrevet.  
 
Sitsen 
Vi blir många på sitsen och det blir säkert en rolig kväll. Maten har ni betalat på 
förhand, men dryckerna ska betalas på plats. Eftersom restaurangen har utskänknings-
tillstånd, får vi inte ha egna drycker med. Det går bra att betala med kort. 
 
Förbundsdagen väljer ny styrelse + förslag till ny medlemsavgift 
På förbundsdagen väljs ordförande och nya styrelsemedlemmar, i stället för dem som 
är i tur att avgå. De som nu avgår är studentkörsrepresentanten Ronja Nordlin från 
Lyran, som föreslås ersättas av Johanna Aintila från Flora, och Gunilla Stenfors från 
Pargas damkör. Vi har fortfarande inte hittat någon som vill representera Åboland i 
styrelsen, så hör gärna av er om ni har förslag på kandidater. Ordförande och övriga 



styrelsemedlemmar i tur att avgå ställer upp för omval. Ifall det finns övriga 
intresserade av en plats i styrelsen, får ni gärna höra av er till ordförande Jenny 
(stenberg.jenny@gmail.com) före förbundsdagen. 
 
Dokumenten för förbundsdagen skickas ut som bilaga till detta infobrev och vi vill att 
ni fäster uppmärksamhet vid punkten om medlemsavgiften och diskuterar igenom den 
med er kör på förhand. Nu är medlemsavgiften 7 euro per korist och 3 euro för 
studentkoristerna. Styrelsen föreslår nu att avgiften höjs till 10 euro respektive 5 euro 
per korist. Den främsta orsaken är det stora repertoarprojektet, som vi visserligen 
söker extern finansiering för, men som vi ändå behöver ha en egen andel i också. Det 
är 7 år sedan medlemsavgiften senast höjdes och vi hoppas att körerna kan stöda 
styrelsens förslag på en höjning. För den enskilda koristen handlar det inte om många 
euro per år, men för förbundet betyder höjningen ett välkommet tillskott i kassan.  
 

 
70-årsjubiléet firar med repertoarprojekt 
 
Finlands Svenska Damkörsförbund grundades ursprungligen år 1968, vilket betyder att vi fyller 70 år i 
år. De som var med och firade 25-årsjubiléet i Musikhuset år 2013 undrar kanske hur det här går 
ihop. Det beror på att damkörsförbundet upplöstes år1971 och därefter fungerade som ett damkörs-
utskott inom Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. På 1980-talet kunde man se en märkbar 
ökning av intresset för damkörssång och ett nytt förbund grundades år 1988.  
 
Vi har inga stora festligheter under jubileumsåret, utan det nystartade repertoarprojektet är vår 
jubileumsgåva till oss själva. Kick-offen sker under förbundshelgen och därefter kommer ni att få 
regelbunden information om hur projektet framskrider.  
 
 
Följ med vad som händer i förbundet 
  
FSSMF:s medlemstidning Resonans utkommer fyra gånger i året och där brukar vi försöka informera 
om vad som händer i FSD. Följ också med vår hemsida www.fsd.fi och vår Facebooksida. Sprid info-
breven till körmedlemmarna, de innehåller mycket information om vad som är aktuellt inom FSD. 
 
Vi ses i Åbo! 
Styrelsen 


