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Hembygdens vänner i Alberga 110 år

Hembygdens Vänner i Alberga 2009 – 2019
Förord
Föreningens egen tidning ”HVA-Posten”
började utkomma våren 1985 och redaktörer var Harald Holmström och Åsa Laukonlinna. De första numren hade några
maskinskrivna sidor, resten var ritat och illustrerat. Ett eget korsord och egna annonser ingick. Formatet var A5 och sidantalet
8 – 16 sidor. Jubileumsnummer 10 hösten
1989 hade 36 sidor. Förutom Åsa och Harald medverkande Carita Fredriksson och
Henrik Räihä.
Med tiden gjordes mera och mera av
innehållet med datorer och i pappersform
utkom HVA-Posten med 65 nummer, det
senaste våren 2015 med Siv Kindstedt som
redaktör. Sedan blev det dags för HVAdigiPosten som nu utkommit 8 gånger, senast
till 126 e-postadresser. Styrelsen gick över
till digiPost för att snabbare nå medlemmarna. Fortfarande postas EBUF-Nytt till
alla och vi håller även www.hva.fi och HVA
på Fb uppdaterade.
Då jag övertalade styrelsen att frångå
den kopierade ”HVA-Posten” lovade jag
mig själv att ännu nångång göra en trycksak. Nu då föreningen fyller 110 år det dags.
Henrik Back, redaktör

De första hundra åren
Barbro Kindstedt sammanställde ”En festskrift till 90-årsjubileum” år 1999. Tio år senare gjorde Fredrik Therman ”Hundra viktiga arbetsår HVA 100 år” en berättelse om
Hembygdens vänner i Alberga under det
första seklet.
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Styrelsen har bytt skepnad en del men
många trogna har varit med länge. Som
ordförande 2000 - 2009 fungerade Henrik
Räihä. Han efterträddes 2010 av Leif Österberg som i sin tur efterträddes av Susanne
Räihä 2013.

och Hem och Skola vid Boställsskolan(HoS)
har alltid varit gott och är det fortfarande. Hem och Skola har ordnat familjetillställningar på Thorstorp, ett vinterjippo i
februari och en Halloween fest i november.
FiA tog initiativ till ett familjekafé för
föräldrar som är hemma med småbarn
2014. Träffarna har hållits ibland varje vecka och ibland varannan vecka med varierande antal deltagande familjer, som mest
ca 10. Samarbetet har bestått i att HVA upplåtit utrymmena till en reducerad hyra.

Styrelsen 2019

År 1908 några dar före jul sammankommo fyra unga män på ett kafé i
Helsingfors för att rådgöra om icke
möjligheterna funnes för bildande
av en ungdomsförening i Alberga.
Allmänheten sammankallades till
ett möte å Alberga folkskola den 6
mars 1909. De omkring 80 personer
som infann sig beslöt att bilda
Hembygdens vänner i Alberga.

Susanne Räihä, ordförande, medlemmar
Leif Österberg, viceordförande,
Henrik Back, sekreterare, web
Cecilia Hoffrén, ekonomi, bokföring
Linda Stark,
Nina Walldén, frågesport
Birgitta Väätäinen, ekonomi
Suppleanter
Bengt Forsblom, vaktmästare
Henrik Räihä, fastigheten, EBUF
Bettan Viljanen, HVApåFb, sähly
Samarbetet med de andra svenska föreningarna i Alberga, Folkhälsan i Alberga (FiA)

Mellan åren 2014 och 2017 samlades
några flitiga stickare till stickkafé en kväll
varannan vecka, intresset avtog så småningom och nu är det paus i stickandet.
En spelkväll ordnades första gången på
hösten 2013. Avsikten var att samla olika
åldrar till gemensam samvaro i brädspelets
tecken. Några kvällar ordnades under åren
men intresset tog aldrig riktigt fart så sista
kvällen var på hösten 2017.
Konserter för barn har det ordnats
minst en gång per år, Clownen Bluffo och
hans ”RoskKabaree” besökte Thorstorp i
början av 2017.
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Våren 2018 ordnades i samarbete med
JuuriJuhla- RotFest en konsert med Marianne Maans och Desireé Saarela Portin,
”Skrubiluttan och Skrubilej” en konsert där
musiken hade folkmusik karaktär. Konserten riktade sig till de svenska daghemmen i
Alberga och uppskattades stort.
Föreningen har både gjort besök på olika teatrar och fått besök av pjäsen ”Himmel
och pannkaka” på våren 2013, det var ett
samarbete med NSU och EBUF.
Matlagning låg i tiden så 2014 och 2015
ordnades matlagningskurser för barn i
årskurserna 3 – 4. En kurs bestod av fyra
träffar. Marthornas matlagningshäfte ”Lätt
som en plätt” var en bra utgångspunkt för
matlagningen. 4 – 10 barn deltog och lärde
sig laga ett gott och hälsosamt mellanmål.
Under 2014 inleddes en ny tradition
Lopptorgen var länge ett regelbundet
återkommande evenemang under 1980 och
1990 talen, sedan blev konkurrensen från
alla ”fasta” lopptorg för stor. Traditionen
återupplivades 2016 i samarbete med FiA
och HoS med ett barnklädsloppis där man
fick hyra sig ett bord, det gick helt hyfsat.
Ett loppis med samma koncept utan epitetet barn hölls 2017 men då svek publiken.

Robin Hund (Tomas Järvinen och Henrik
Strang) har varit en trogen och uppskattad
gäst, senast i sällskap av Sås och Kopp.
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med pyssel inför jul och påsk. På hösten
2015 inleddes samarbetet med Föräldraföreningen vid Karamalmens daghem, ”Karaffen” i pysslets tecken och sedan dess har det
pysslats flitigt inför påsk och jul. I kombination med en enkel soppmiddag till påsk
och risgrynsgröt med tillbehör till julen har
totalt ca 50 personer, ungefär lika många
stora och små deltagit. Den enkla middagen har sålts till ett facilt pris och gett ett
litet tillskott till föreningens kassa.

Inför julen 2018 bakades det också pepparkakor och mor- och farföräldrar var
speciellt inbjudna att delta. Några hörsammade inbjudan och bakade pepparkakor av
hjärtans lust tillsammans med barnbarnen.
Pepparkaksdoften spred sej i huset och bidrog till den trevliga stämningen.
Sussy Räihä
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TorpBal
Thorstorp
6.12.2017
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Kilo svenska lekskola på Thorstorp
Kilo svenska lekskola som verkat i sitt hus
sedan 1956 drabbades år 2006 av underliga
lukter som visade sej bero på ett läckande
vattenrör i golvet. Barnen måste evakueras
undan eventuella hälsorisker medan huset
skulle repareras. Nu var goda råd dyra, tack
och lov finns Thorstorp som styrelsen upplät för Lekis användning till en mänsklig
hyra. Helt sådär bara var det inte att flytta
in men hälsoinspektören var hygglig och
brandinspektören likaså. Det var ju bara
tillfälligt fram till sommaren....
Kilo svenska stiftelse som upprätthöll
Lekis hade beslutsångest som ledde till att
den tillfälliga exilen till slut räckte fram till
oktober 2010 då det nya huset i Kilo stod
färdigt och Lekis kunde flytta in där.
Under de fyra år Lekis fanns på Thorstorp var det många barn som fick uppleva fina dagar i den härliga miljön. Visst
drog det kallt längs golvet på vintern och
tamburen var trång för 15 våta barn men
stämningen var god och alla trivdes. Maten
lagades från början i Thorstorps kök och
smakade alla hungriga barn. Extra festligt
var det när barnen fick gå in i stora salen
och springa runt av hjärtans lust.
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Till jul- och vårfester var det en stor lyx
att ha en riktig scen att uppträda på och att
kunna hälsa alla familjer med mor- och farföräldrar välkomna att delta i festen.
När Lekis flyttade in i mars 2006 hade
det varit en snörik vinter och de enorma
snöhögarna på gården var som gjorda för
att klättras på och rutschas ner från. De
följande vintrarna var också snörika. Det
var en fröjd att se hur barnen upptäckte
konsten att åka pulkka och ”peffis” som de
inte haft möjlighet till under de snöfattiga
vintrarna innan. Skidade gjorde vi också på
gården och då tog vi lite hjälp av granngården för att få ett lämpligt spår.
För höst- och vår utelekar gjordes en
liten inhägnad längst in på gården där en
sandlåda och en gammal ”kleinbuss” från
Finns sommarteater var en utmärkt helt
EU vidrig klätterställning och lekplats. Det
är otroligt hur mycket barn i lekskoleåldern
kan leka med bara enkla faciliteter. På gården finns riktiga träd att klättra i så barnens
motorik utvecklades helt naturligt.
Skogen bakom simhallen blev Lekis
hemskog och där hade vi våra speciella
ställen som vi besökte under alla årstider.
Ibland hade vi lite matsäck med på våra
skogsutflykter och det gjorde förstås det
hela ännu bättre.
Trots extra jobb med att vart och vartannat veckoslut packa undan alla lekis saker
i kontoret för att huset var uthyrt för annan
användning framstår tiden på Thorstorp
som en ljus och glad tid, de yttre ramarna
har betydelse.
Sussy Räihä
På nästa sida bilder från NSU/EBUFs frågesport 2016 på Thorstorp. Totalt 18 lag deltog, HVA hade 6 lag: fyra knattelag med
seger i Esbo och 2,3, 7 och 9 i hela Nylahd.
Nederst knattar från tidigare år.
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Pekan Pikapaino Oy, Espoo

