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- Så fina, storslagna, 
fantastiska fotografier!

(Utdraget från gästboken,  
utställningen IKONER,  

3 april -5 maj.)

“



NIPÅ har fokuseret arbejdet på at formidle de 
nordiske værdisæt samt spillet en aktiv rolle i 
arbejdet for ligestilling, Nordisk Ministerråds 
tværsektorielle strategi for børn og unge samt 
ministerrådets strategi for holdbar udvikling. 
Vores virksomhed har dækket følgende områder: 
Informationsvirksomhed, udstillinger, koncerter, 
foredrag, teater, litteratur og dans.

Året 2018 har budt på en rigdom af aktiviteter, 
nye erfaringsperspektiver og udvikling af vores 
projektportefølje på Nordens Institut. 
Med 2 medarbejdere på barsel var det naturligt 
at indbygge et eksperimenterende element i 
vores aktiviteter med de vikarierende ressour-
ser vi har haft til rådighed. I 2018 har vi, ud over 
vores faste programvirksomhed, koncentreret os 
om at udvikle vores kommunikations og rådgiv-
ningsplatform, at styrke vores arbejde med bære-
dygtighed, at fokusere på skærgårdens unikke 
muligheder samt at udnytte de muligheder vi har 
for at synliggøre ålandsk kultur internationalt. 

Vores store satsning KÖKART festival 2018 blev 
en både fin, mangfoldig og lærerig begivenhed. 
Med kombinationen af de 2 grundlæggende fe-
stivalformer, den græske og den italienske, fik vi 
både workshops og læringsforløb, samt en mar-
kant weekend med musik og diverse kunstudstil-
linger. Festivalen var fra starten et pilotprojekt 
som i takt med engagementet voksede til noget 
nær en rigtig festival. Vi må konstatere at det 
giver virkelig god mening at arbejde i skærgården 
men samtidig er logistikken en væsentlig praktisk 
og økonomisk udfordring.
Erfaringerne fra denne festival vil præge NIPÅs 
strategiske arbejde i den ålandske skærgård. 

NIPÅ arbejder målrettet med Agenda 2030 og 
Nordisk Ministerråds program Generation
2030. Regeneration2030 blev på mange måder 
omdrejningspunkt for hele det ålandske hold-
barhedsarbejde i 2018. Både den store interesse 

internationalt, samt det frugtbare samarbejde 
med Ålands Landskapsregering medvirkede til 
successen. Dette første “topmøde” for unge hvor 
fokus var på holdbar konsumption og produktion 
resulterede i et fælles manifest, der grundlæg-
gende sætter dagsordenen for holdbarhedsarbej-
det fremover. NIPÅ har ansvaret for den formelle 
ramme og de administrative opgaver omkring 
ReGeneration2030.

Åland kom i 2018 på verdenskortet gennem det 
nordisk/latinamerikanske samarbejde Dias Nor-
dicos. Målet er at skabe nordiske turne og works-
hop aktiviteter i spansktalende lande. I 2018 var 
der stor efterspørgsel efter udstillingen om bæ-
redygtighed og arkitektur, “Welcome Home” som 
NIPÅ har skabt i samarbejde med Ålands Mång-
kulturella Förening, arkitekt Michael Donalds og 
de danske arkitekter All About A. Ålandsk kultur 
og musik fik stor opmærksomhed i både Madrid, 
Buenos Aires, Lima, Montevideo og Sao Paolo og 
udstillingen “Welcome Home” forventes at fort-
sætte den succesfulde turné i latinamerika i 2019.

NIPÅ formåede samtidig at fastholde et højt ge-
nerelt aktivitetsniveau under hele 2018 med både 
koncerter, velbesøgte udstillinger, forfatterbesøg, 
performances og workshops. 

Ledelsesberetning

Nipås styrelse på Kastelholm marts 2018



Nordens Institut på Åland har i 2018 produceret 
op mod 40 forskellige arrangementer og begiven-
heder fordelt over det største antal fremvisnings-
dage vi endnu har haft. Vores sæson har strakt sig 
fra 5. januar til 13. december og vi har haft aktivi-
teter på Åland og Færøerne, i Danmark, Spanien, 
Uruguay, Argentina, Peru og Brasilien. Vi har i 2018 
satset på lidt større og længerevarende begiven-
heder. Det har resulteret i et større antal åbnings-
dage men en lidt mindre vifte af enkeltstående 
begivenheder. 

Personalesituationen i 2018 har været påvirket af 
barsel-ledigheder for 50% af det faste personale. 
Denne situation har været løst via tidsbegrænset 
ansættelse af vikarer samt via ansatte på timeba-
sis, i alt 6 personer. 2 af disse har været vikarieren-
de personale i en kortere eller længere ansættelse. 
Personalet har repræsenteret Åland, Finland, 
Sverige og Danmark. 
Vi har formidlet vores aktiviteter på to ho-
vedsprog, svensk og engelsk, både på hjemmeside 
og på sociale medier. Via vores vikarierende perso-
nale har vi desuden haft chancen for at formidle 
et begrænset antal aktiviteter på finsk. Netop dét, 
har været interessant at opleve da vi har set en del 
nye ansigter blandt publikum på Nordens Institut.

Præsentation af nøgletal fra årsregnskabet. 

NIPÅ har haft et forrygende år hvilket afspejles i 
vores samlede omsætning, der i 2018 steg med 23% 
i forhold til året før. Stigningen i omsætning skyldes 
primært at vi, som nævnt i årsrapporten for 2017, 
har haft en ambition om, og held til, at optimere 
vores arbejde med fundraising af to større pro-
jekter, ReGeneration2030 og KÖKART festival. 
ReGeneration fortsættes i både 2019 og 2020 hvor 
KÖKART først forventes at gentages i en eller an-
den form i 2020.
Vores samlede antal producerede begivenheder 
indenfor basis områdes er stort set uændret med 
den ene forskel at der er lidt færre men til gengæld 
lidt mere omfangsrige begivenheder hen over året. 
NIPÅ har i 2018 haft et underskud på lidt over 
20.000€. Denne underskud kan direkte henføres til 
en ikke forventet justering af løn og tillæg for en af 
vores ansatte på nordisk kontrakt. Ser vi bort fra 
denne justering, der dækker perioden fra februar 
2016 og til ultimo december 2018 viser NIPÅs drift 
et lille overskud. 
Stigningen i personaleomkostninger skyldes til dels 
føromtalte regulering af tillæg samt projektan-
sat personale på ReGeneration2030 og KÖKART 
festivalen. 

Del 1 Hovedtal

Workshop med Peter Sundström i 
forbindelse med udstillingen



Anni Elif koncert på Alandicas auditorium

Udstillingen Ikoner i NIPÅs lokaler  
på Köpmansgatan 4

Forberedelse af udstillingen Ikoner



Del 2 Årets aktiviteter 
   og resultater

NIPÅs overordnede 
mål er...  

l ...at være en synlig aktør på den ålandske 
kunst og kulturscene, at indtage en ledende rolle 
i forhold til den ålandske kulturs samspil med det 
øvrige Norden og andre prioriterede geografiske 
områder. 

l ...at indtage en ledende rolle som formidler af 
nordisk kultur til Åland samt Ålandsk kultur til det 
øvrige Norden. 

l ...at bidrage til at børn og unge har en central 
plads i det nordiske kultursamarbejde.

Derudover har vi et specielt fokus på at nå nye 
interessegrupper og spejle nye kulturudtryk med 
det formål at øge kendskabet til og interessen for 
nordisk kultursamarbejde hos en bredere gruppe 
mennesker og organisationer.  

Vi arbejder målrettet for øget mangfoldighed i  
såvel virksomhedens indhold som vores kontakt-
flade, særligt med fokus på integration/mennes-
ker som er indvandret til Norden. Ligeledes er der 
fokus på øget tilgængelighed til alle vores begiven-
heder og aktiviteter. 

Et stille kreativt øjeblik 

på udstillingen  

Welcome Home i 

Buenos Aires



NIPÅ har indenfor virksomhedsområdet Det interkulturelle Norden  
realiseret følgende: 

l At The Waters edge, udstilling
l Fuck up nights på kulturklubben
l Art Money Nord, udstilling
l Moonshiners, koncert og filmvisning
l Moddi, Unsongs, koncert
l Klubb Ö, Beri + Astra, DJ, koncert
l Kirsten Thorup på litteraturdagarna i Mariehamn
l Ikoner, Fotoudstilling
l Special visning af Ikoner for skoler og institutioner
l Encryption, dans/kropsperformance
l Ung på Færøerne, unge ålændinge på workshops på Færøerne
l Ögonblick, foto udstillinger i Estland
l Welcome Home, udstilling på Amager børnekulturhus i København
l Her vil jeg bo, workshops for børn på Amager børnekulturhus i København
l Alandica Debatt 2018 infostand
l Bo Söderlund værk udstilles på Nordic Heritage Museum i Seattle
l Salsaworkshop på Medis
l Suwalskis Latin Quarter koncert på kulturnatten
l ReGeneration2030 summit
l KÖKART festival
l Whitney Anderson udstilling - Animal Kingdom
l Artist talk Whitney Anderson
l Frida Andersson koncert
l Peter Sundström udstilling - a non perfect exhibition
l Forelæsning/workshop m Peter Sundström i samarbejde med  
      Ålands Handikappförbund
l Kulturkarnevalen: Streetart/Grafitti m Dano Django
l Informationsdag m Svenska Kulturfonden
l Anni Elif koncert
l Birdpeople koncert I Espacio Fundación Telefónica Madrid
l Welcome Home udstilling på Instituto Iberoamericano de Finlandia, Madrid
l Djur som ingen har set utom vi - udstilling
l Birdpeople på Dias Nordicos koncert Buenos Aires
l Birdpeople på Dias Nordicos koncert Montevideo
l Birdpeople på Dias Nordicos koncert Lima
l Birdpeople på Dias Nordicos koncert Sao Paolo
l Welcome Home udstilling på Casa Nacional del Bicentenario Buenos Aires
l Welcome Home workshop for børn på Casa Nacional del  
      Bicentenario Buenos Aires
l Panel deltagelse i seminar Buenos Aires om kulturformidling i nordiske  
      selvstyreområder

Virksomhedsområde:  
Det Interkulturelle Norden



Det ålandske band BirdPeople 
giver koncert i Buenos Aires

Børneworkshoppens resultater præsenteres 
på udstillingen Welcome Home i Buenos Aires



Opfyldelse af resultatmål

NIPÅ har i 2018 fokuseret på interkulturelle ak-
tiviteter og at øge kompetencer i institutionen 
der understøtter kundskaber på fagfeltet. Med 
muligheden for i en begrænset periode at ansæt-
te barselsvikarer har NIPÅs aktiviteter nået ud til 
en langt bredere målgruppe samt afspejlet øget 
mangfoldighed. 
Vi har kunnet eksperimentere med form, formid-
ling og lokation og har gennem dette arbejde 
draget mange righoldige erfaringer i 2018. Vi har 
ligeledes eksperimenteret med omfang og indhold 
og resulteterne har været over forventning, både 
gøre det gælder opfyldelse af vores mål samt når 
det gælder kundskaber der kan sættes i spil i for-
hold til fremtidige aktiviteter. 

Her skal specielt nævnes KÖKART festival og 
Welcome Home udstillingerne. For begge aktivi-
teters vedkommende har vi nået de mål vi har sat 
os, samt øget synligheden og efterspørgslen efter 
nordisk/ålandsk kultur og kunst. 
For KÖKART festivalens vedkommende har vi fo-
kuseret på et ålandsk/nordisk publikum. Festivalen 
er stadig i sin vorden og pilot udgaven i 2018 gav 
os muligheden for at eksperimentere med formen, 
tidspunkt, lokation samt målgruppe. Erfaringerne 
har vist os udfordringen ved at arbejde i skærgår-
den. Resultatet peger i retning af en festival hvert 
andet år, ikke nødvendigvis på samme sted hver 
gang - men rettet er nysgerrigt nordisk/interkultu-
relt publikum, der repræsenterer et urbant nordisk 
miljø. KÖKART er også arbejdet med, og formidlin-
gen af, kundskaber om bæredygtighed. 

Året blev afsluttet af det mest omfattende 
internationale ålandske kulturfremstød i mange 
år Dias Nordicos. NIPÅ har gennem samarbejdet 
med ROSA i Danmark, All About A, Dias Nordicos 
samt Michael Donalds Arkitektfirma fået foræret 
en stærk international platform til formidling af 
nordiske værdier og nordisk kultur der resulterede i 
6 koncerter og 2 udstillinger samt en workshop for 
børn og unge. Flere tusinde mennesker har oplevet 
nordisk musik og udstillingsvirksomhed og det 
har genereret en voksende efterspørgsel i spansk 
talende lande efter mere nordisk kultur. 
Det konstateres at NIPÅ har opnået de mål der er 
beskrevet i bevillingsbrevet.

Selfie tavlen på KÖKART festivalen



Virksomhedsområde:  
Det digitale og det holdbare Norden

NIPÅ har indenfor virksomhedsområdet Det digitale og det holdbare Norden  
i foråret 2018 realiseret følgende 

Digitale streams:
l Fuck up nights på kulturklubben
l Verneri Pohjola + Mika Kallio, koncert
l Kastelholms Samtale om fred
l Ålands Musikinstitut Live
l Jämställt lön, Alandica Debatt begivenhed arr: NMR
l Nordisk samarbejde i medvind, Alandica Debatt begivenhed arr: NMR
l ReGeneration2030 summit
l Birdpeople koncert I Espacio Fundación Telefónica Madrid
 
Begivenheder:
l Welcome Home, udstilling på Amager børnekulturhus i København
l Her vil jeg bo, workshops for børn på Amager børnekulturhus i København
l Åland Grönskar
l NIPÅ playlist, månedlig udgivelse på Spotify
l Welcome Home udstilling på Instituto Iberoamericano de Finlandia, Madrid
l Welcome Home udstilling på Casa Nacional del Bicentenario Buenos Aires
l Welcome Home workshop for børn på Casa Nacional del  
      Bicentenario Buenos Aires.

Streaming fra Alandica Debatt 2018 ReGeneration2030 i plenumsalen i Mariehamn 
efter vedtagelsen af manifestet.



Opfyldelse af resultatmål

Det digitale norden
Vi har i 2018 arbejdet på at øge vores synlighed via 
digitale medier, primært som streams af forskel-
lige begivenheder med høj kvalitet og/eller klar 
nordisk relevans. Vi har i 2018 streamet kulturbe-
givenheder, foredrag og seminarer. Specielt har 
vi haft fokus på at nå nye interessegrupper samt 
at formidle begivenheder der retter fokus mod 
ligestilling, børn og unge samt bæredygtig udvik-
ling. Vi har opnået vores målsætning for 2018 og 
vil med vores erfaringer fra 2018 viderudvikle vores 
digital tilstedeværelse markant i 2019. Alandia 
Debatt og ReGeneration2030 sætter specielt 
fokus på ligestilling og på bæredygtighed via vores 
digitale formidlingskanaler.

Det holdbare Norden
Her har NIPÅ primært engageret sig fysisk med 
udstillings og workshopvirksomhed. Vores Wel-
come Home udstilling har været meget efter-
spurgt og den tilknyttede workshop har i den grad 
været en succes. Dette arbejde videreføres i 2019. 
ReGeneration2030 er et godt eksempel på hvor-
dan samarbejde mellem forskellige sektorer kan 
resultere i holdbar projektplanlægning. Erfaringer-
ne fra dette samarbejde vil blive investeret i det 
fortsatte samarbejde i 2019 og 2020. 

Samlet set har vi nu erfaringerne til at bygge vide-
re på vores digitale kommunikationsstrategier så 
vi får en endnu større gennemslagskraft, både via 
sociale medier men også via kanaler som YouTube 
samt i det generelle mediebillede. 
Det konstateres at NIPÅ har opnået de mål der er 
beskrevet i bevillingsbrevet.

Udpluk af begivenheder i 2018



NIPÅ har i foråret 2018 realiseret følgende: 

l Klubb Ö, Beri + Astra, DJ, koncert 
l Special visning af Ikoner for skoler  
      og institutioner 
l Ung på Færøerne, unge ålændinge på  
      workshops på Færøerne 
l Welcome Home, udstilling på Amager  
      børnekulturhus i København 
l Her vil jeg bo, workshops for børn på Amager 
      børnekulturhus i København 
l Fröken Ida, børneteater for de små
l Djur som ingen har sett utom vi - udstilling
l Workshops om Djur som ingen har sett med 
      børn fra daginstitutioner
l Welcome Home workshop for børn på Casa 
      Nacional del Bicentenario Buenos Aires.
 

Virksomhedsområde:  
Det Unge Norden

Opfyldelse af resultatmål

Det har været et travlt år med mange børne og 
unge aktiviteter, der som man kan se ud af denne 
årsrapport, også har involveret andre af vores 
virksomhedsområder.  

Ud over de lokale aktiviteter har NIPÅ bragt unge 
fra Åland til Færøerne, hvor de deltog i et fælles 
ungdomskulturprojekt samt præsenteret nordisk 
holdbarhed og arkitektur for børn, både i Dan-
mark og i latinamerika. Lokalt set vakte udstillin-
gen Djur som ingen har sett stor opmærksomhed 
og vi havde fyldt op med børn til alle vores works-
hops.  

Der er en fortsat voksende interesse for disse 
børneworkshops og arbejdet med vores børne og 
unge aktiviteter har desuden resulteret i, at vi har 
valgt at allokere en projektmedarbejder på NIPÅ, 
der har et særskilt ansvar for området. Dette 
bliver en væsentlig styrkelse af vores fremtidige 
arbejde på området.  

Det konstateres at NIPÅ har opnået de mål der er 
beskrevet i bevillingsbrevet.

Ålandske børn  
på sagostund  

i udstillingen  
Djur som ingen  

sett utom vi



l Nye funktionaliteter på vores hjemmeside, indeholdende RSS feeds    
      fra andre nordiske institutioner 
l Rådgivningsdag på NIPÅ, personlig projektrådgivning 
l Generel information om Nordiske støtteprogrammer via hjemme     
      side og sociale medier
l Informationsdag med Svenska Kulturfonden

Virksomhedsområde:  
Lokalt kulturkontaktpunkt

Opfyldelse af resultatmål

Vores rådgivningsfunktion er blevet evalueret 
og vi har tilført den del af vores aktivitet ekstra 
opmærksomhed. Tidligere sad en enkelt person 
med ansvaret. Dette ligger nu hos hele personalet, 
fordelt efter kompetencer. 

Vi har dertil skabt en ny ramme for vores rådgiv-
ning ved at skemalægge rådgivningsdage, invitere 
til vejledningssessioner samt mere aktivt formidle 
og synliggøre NIPÅ som kompetenceformidler 
også på den generelle rådgivningsdel. Fordelen er, 
at vi tidligere i et eventuelt projektudviklingsforløb 
kan hjælpe til at rette fokus på de områder, en 
potentiel ansøger har behov for at opkvalificere, 
for at øge chancen for at komme i betragtning til 
støtte. 

NIPÅ har taget afsked med en kommunikatør og 
en nyansat medarbejder begynder i januar. Det er 
planen at vi sætter stærkt fokus på kommunikati-
onsstrategier, værktøjer samt målgrupper i 2019.
 
Det konstateres at NIPÅ har opnået de mål der 
er beskrevet i bevillingsbrevet med det forbehold, 
at vi har haft personale på barsel samt foretaget 
nyansættelse. Dette har i nogen grad påvirket 
kontinuiteten i vores informationsflow.

Det var en spændende og aktiv Nordens Dag  
på Stockholm Centralstation



l Ålandske unge deltager i Ung på Færøerne
l Ålandske og Grønlandske musikere deltager i Dias Nordicos
l RSS feeds på vores hjemmeside fra de andre huse og institutter

Virksomhedsområde:  
Samvirke med de andre  
nordiske kulturinstitutioner

NIPÅ bidrager med at sikre et bredt forankret kul-
tursamarbejde som udvikler fællesskab og forstå-
else mellem indbyggerne i Norden. I 2018 har dette 
arbejde udmøntet sig i samarbejdet omkring Ung 
på Færøerne hvor ålandske unge deltog i kulturelle 
workshops på Færøerne sammen med en ålandsk 
instruktør. Vi har i 2018 ligeledes lavet aftaler om 
kultursamarbejde der rækker langt ind i 2019. 

Det konstateres at NIPÅ har opnået de mål der er 
beskrevet i bevillingsbrevet. 

Generelt i forhold til målopfyldelse 

Generelt har NIPÅ i 2018 haft en virkelig god 
målopfyldelse specielt når omstændigheder om-
kring barsel og udskiftning af personale tages i 
betragtning. NIPÅ har ligeledes haft ressourcer og 
kompetencer i institutionen til at eksperimentere 
med form, indhold og lokationer. 

Samarbejdet mellem NIPÅ og lokale institutioner, 
kulturaktører og Landskapsregeringen har været 
stabilt. Vi har oplevet en markant voksende inte-
resse for vores aktiviteter og det skyldes primært 
de nye tiltag og projekter som NIPÅ har engageret 
sig i. Her tænkes specielt på ReGeneration2030 og 
på KÖKART festivalen som katalysatorer for den 
voksende interesse.  

NIPÅ skal flytte til nye lokaler i 2019 da udlejer 
ønsker at benytte lokalerne til anden aktivitet. 
Landskapsregeringen har anvist lokaler på Stor-
agatan 9 i Mariehamn. Landskapsregeringen og 
udlejer garanterer nyrenoverede lokaler med mere 
plads og vi forventer at flytte efter sommerferien 
2019. Dette kan give NIPÅ mulighed for at øge 
synligheden og den nordiske tilstedeværelse på 
Åland.

KÖKART festival by night



Teaterinstruktør Arn Henrik Blomkvist fra Åland  
instruerer nordiske unge under Ung På Færøerne

Welcome Home udstillingen besøger  
Instituto Iberoamericano de Finlandia i Madrid



Del 3 Styring og kontrol  
    af virksomheden

Den interne styring af institutionen er defineret af 
institutionsdokumenterne og fungerer helt efter 
hensigten.
 
NIPÅ har transparente strukturer og beslutnings-
processer. Ansvarsområder for de enkelte medar-
bejder bliver revideret i starten af 2019 som et led 
i et fokus på trivsel og tryghed på arbejdspladsen. 
Revisionen skal samtidig sikre en styrkelse af børn 
og unge området. 

Den månedlige rapportering fra Landskapsrege-
ringens finansafdeling fungerer optimalt i forhold 
til den budgetstyring der er nødvendig. Vi har i år 
imødegået en budgetoverskridelse på KÖKART 
festivalens budget og med få enkle justeringer har 
vi sikret at denne overskridelse ikke får betydning 
for det samlede resultat. 

Hvad angår et minus på godt 20.000€ i inde-
værende år skyldes dette en fejl i informationerne 
fra NMR HR afdeling tilbage i 2016 som der nu er 
rettet op på. Vi foreventer at have indhentet dette 
minus i løbet af 2019 ved hjælp af justeringer i af 
vores omkostninger samt via øget sidefinansiering 
af nogle planlagte kerneprojekter. 

Bevillingsbrevet er fortsat et yderst relevant 
styringsdokument og det er godt at opleve, at sty-
ringsdokumentet også udvikler sig i takt med de 
erfaringer vi gør os omkring institutionsstyringen. 
Ligeledes opleves de 3 årlige styringsdialogmøder 
som højst relevante og meningsfulde. 

Vi har med en ny kommunikations og projekt me-
darbejder fået en stærk social media kompetence 
ind på institutionen. Vi vil i 2019 udvikle vores for-
midling og nyhedsflow på SoMe samt hjemmeside, 
vi vil indhente flere kundskaber om målgrupper og 
vi vil målrettet arbejde på  at øge vores gennem-
slagskraft, på Åland såvel som i Norden og andre 
prioriterede områder. 

Vi kan samtidig se frem til at den faste stab er til-
bage på instituttet efter flere år med barselsvika-
riater. Derfor er det også nu vi for alvor kan sætte 
fokus på kompetencer, trivsel og arbejdskvalitet. 

Vi har i årets løb implementeret nye GDPR regler 
også internt. NIPÅ har gennemført den nødven-
dige orientering og taget de nødvendige konsek-
venser således at personfølsomme oplysninger 
forvaltes efter gældende lovgivning. 



De fantastiske resultater fra workshoppen Welcome Home udstilles i Buenos Aires

Unge nordiske musikere foreviget ved pressemødet i Buenos Aires

- Vilken bra konstnär du är 
Peter. Och vilken glädje du 

utstrålar!

(Utdraget från gästboken, vid 
utställningen “Bodies and other 

landskapes - a non perfect exhibi-
tion”. Peter Sundström  

11 okt - 9 nov)

“

Whitney Anderson udstillingen Animal Kingdom Verneri Pohjola koncert stream



KÖKART selfie tavle under construction af unge fra Kökart kommuneakole

Blik fra Peter Sundström udstillingen

- Tack för att jag fick 
komma och läsa fina  

dikter med er!

(Utdrag från gästboken,  
utställningen “Djur som 

ingen sett utom vi”, 
26 nov - 10 jan.)

“
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Bilaga 3 Årsregnskab
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