Lokalarkivet Arresten – Paikallisarkisto Aresti

Gnistan
Organ för Karis Ungdomsförening, handskrivna/ senare duplicerade tidningar.
Utkom i början till föreningens månadsmöten, senare 1-2 gånger per år.
Omfång:

0,04 hm

Gränsår:

1903 – 1970

Förvaring: → se: Karis Ungdomsförening, Hc
Anmärkning: I samlingen ingår även en KUF-jultidning, ”Hjulgubben”, 1947

_______________________________________________________________________
Innehåll:

(små notiser ingår ej i förteckningen, fr.o.m. 1950-talet finns i varje nummer
dessutom en spalt av ordföranden & huvudredaktören)

1–1903

…n …..g: Elin Ahlblad (nekrolog)

2–1903

Ungdomsföreningens betydelse sedd från fosterländsk synpunkt /
Ungdomsföreningarnas uppkomst / Tråkiga möten

3–1903

Takt och hofsamhet / Om ungdomen och dryckenskapen

4–1903

Det beror på, huru man bär det! / Rättvisa åt djuren

Nov. 1903

”I. S.”: Blomsterförbundet
”Måns”: Ett uttalande (om ansvarsfördelning i föreningen)

Okt. 1904

”A”: Ungdomsföreningarna och Folkhögskolan

---1–1924

”Monica”: Den nordiska sommarnatten
Pia Ravenna: På Flyberget den 13 juli 1924 (KUF:s sommarutfärd)
”Valter von Habenichts”: Karis å (rimvers)
”Delmar Ingman”: En högsommarafton på Flyberget (KUF:s sommarutfärd)

2–1925

”Junker Hans”: Förpostfäktning (om utgivningen av Gnistan)
”xy”: Bilder från Ingermanland (minnen från Peterhof, 1905)
”amneris”: Ett och varje (om Runebergsdagen, Kuf:s stråkorkester, Gnistan)

3–1926

”Amnerius”: Hembygd / Vad man kan tåla
”Per plex”: Ett och varje ur föreningslivet

1927

”Monica”: Hjältarnas skald (J.L. Runeberg)
”xy”: Bilder från Ingermanland II (minnen från Peterhof, 1905)
”Amnerius”: Skönlitteraturen
”Fjalar”: Ungdomsrörelsen och kooperationen

----
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1–1932

Samarbete / Upp till möte!
”Felix”: Underavdelningen Karis Idrottsklubb (bildande av egen förening)
”Hans Skrivare”: Tant Sofi (kåseri, från landsbygden på besök i köpingen)

2–1932

”Felix”: Edvard Westerlund död (nekrolog)
”Colle”: Studiecirklarna och diskussionen / En sommarsaga
”Hans Skrivare”: En gammal vis regel (om nödlögner)
”Felix”: Diskussionen på KUF:s månadsmöten

---1947

Lars Nyberg: Byn kring Borgkila (om hemmanen i Kila, berättelser/minnen)
”Tomas”: Ett julbrev (adresserat till Alingsås, efterkrigstida förhållanden i Karis)

Januari 1951 Musikafton (nyårsaftonens maskerad)
2–1951

Månadens medlem, sekreteraren Elsa Nylund
”Jocke” [Söderlund]: Blicken tillbaka (verksamhetsåret 1950)
”X-et”: Calle fyllde 34 år! (uppvaktning av ordföranden Carl-Gustav Holmström)
”Vestika” [Westerholm]: Skall KUF omorganiseras? (kåseri)
”Vestika”: Bromarf på besök
Runar [Bäckström]: Genmäle till ”Vän av rättvisa” (debatt om könens jämställdhet)

1952

Pär Österberg: Kris i sångkören (utdrag ur Gnistans julnummer, ingår i KUF:s sångkörs
handlingar, Hg:3)

1958

”Aktiv sångare”: Sångfesten 1958 (Mariehamn)
”Agraren”: Tänk själv (västnyländsk studiedag, Pojo)
+ ordföranden/sekreteraren har ordet etc.

1959

Henrik Cederlöf: Vid ett jubileum (KUF 60 år)
Nils Grönblom: Ordföranden har ordet (föreningen i början och nu)
Bjarne Lönegren: VNU:s ordförande har ordet
”Meditus” [Runar Bäckström]: Reflexioner
”Westika”: Plock (minnen från KUF)
+ rapporter om sångkören, bordtennissektionen

2–1959

”Westika”: Ja se fruntimmer
”Rose-Marie Wikström & Lilian Smeds: Till Österbotten for två teaterbitna KUF-flickor
”Alfredo”: Senaste nytt från Ringen

1960

”Rose-Marie Wikström & Lilian Smeds: Med Rosse och Lillan på Åland (teaterkurs)
”M–i”: Sångarreflexioner
”Farbror Joakim”: Är KUF:aren en KUF?
”G.S.”: Reseminnen (sångkören till Visby)
”Ture”: Ungdomen av idag
”Guy”: På utfärd (KUF:are på sommarutfärd till Barösund)

1962

Veronica Modig: Sommarskolan
”Egon”: Bygdedräkt?

1963

”B.F. / M..i”: Bland fjordar och fjäll (västnyländsk sångarresa till Norge)
”Reportern”: I Thalias tecken (kåseri om teaterövningar)
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1963

”Ungkarl i folkdansvimlet”: I Amors tecken – Gnistans äktenskapsförmedling
”En dansare”: En måndag kväll på Borgkila (om folkdansen)
”Sångare”: Inför sångfesten (om förberedelserna) / Sångfesten i Karis 16.6.1963
”En som var med”: Sångarresa till Åbo
”Tre som var med”: Norgeresan (folkdansarna)

1964

”Berit”: Vi reste österut (KUF:s månadsmöte i Åsvalla, Lojo)
”Nu 139”: Från KUF till Dragsvik… (kåseri om militärlivet)
”I all hast”: Något om ABF-körens besök i Karis (Alingsås-kör)

1966

”Scriba”: Höstmötet i Sjundeå en KUF-triumf (Västnyländska Ungdomsringen)

1–1967

”Gugi”: Mitt försök som pop-sångare (tävling på Brankis)
”W”: I västerled (KUF på teaterturné i Korpo/Nagu)
”B.T.”: Sångar-sommar / Fruntimmer, vindar m.m. (kåseri om kvinnorna i uf)
”Aniger och vis”: Den dejlige Odense folkedansestävnen (folkdansarnas resa

2–1967

KUF:s medlemsförteckning/årsberättelse/bokslut 1966

3–1967

föredragningslista för månadsmötet, mars 1967

4–1967

”Hangökexet och Havreflarnet”: Några KUF:are (rimvers)

Julen 1967

”En flicka som var med”: Med folkdansare på resa (Åland/Uppsala)
Inger Nyholm & Laila Valto: Sommarminnen från Pargas (teaterkurs)
”Ärrhå”: Här är den visan hemma… (sångfest i Vasa)

2–1969

Jubileumsnummer
”BH”: KUF 70 år – kort återblick på föreningens verksamhet (krönika årsvis)
”BH”: Två veteraner (Runar Bäckström & Nils Grönblom)
KUF-styrelsens förtroendemän genom tiderna
”BH”: Från flydda tider (plock ur protokoll)
Förteckning över medlemmar som erhållit KUF:s intressepris
”Fritjof”: Till flydda tider återgår min tanke än så gärna (hågkomster, 1930-t.)

1970

”Berit”: Bygde- el folkdräkt
”Folkdansarna”: Folkdans på gårdar och tun (resa till nordisk stämma i Stockholm)
Henry Österman: Vi som skjuter (skyttesektionen)
”Pingisgänget”: Bordtennis
”Carita”: Ringens höstmöte (på Borgkila) / Karneval (på Socis)
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