
Verksamhetsberättelse för  
Föreningen Alexandrias Vänner 
för år 2007 
 
 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordinarie ledamöter Ulf Tebelius, ordförande 
  Annica Dahlström, vice ordförande 
  Ritva Jalava, kassör 
  Rose-Marie Tebelius, sekreterare 
  Robin Hägg, programansvarig 
  Angelica Schneidler-Larsson, web-ansvarig 
Suppleanter:  Eva Mannheimer 
  Hans Nyman 
  Hans Kristian Simensen 
  Margareta Rydén 
  Sune Persson 
 
Förändringar under året: 

- Ritva Jalava avgår som kassör fr.o.m. dec. 2007  
- Margareta Rydén sköter kassörskapet fram till årsmötet i mars 2008  
- Sune Persson avgår tillfälligt från styrelsen fr.o.m. 08.01.15 för att tillträda som 

valberedning till årsmötet 
- Barbro Amessaad och Lauri Karlsson avgår som clubmasters med ansvar för 

”eftersitsarnas” förtäring samt även som valberedning 
 
Föredrag: 
13 maj 2007 Möte i Botaniska trädgården i Göteborg med rundvandring guidad 

av prof. Arne Strid. 
 ”Reflektioner om kultur och religion i dagligt liv i Alexandria”, 

föredrag av dir. Jan Henningsson från Svenska Institutet i 
Alexandria.  

 Gemensam buffé på trädgårdens restaurang. 
 
26 sep 2007 ”Projekt SWEBA”. Bibliotekarie Lena Isaksson berättade om ett 

samarbetsprojekt mellan universitetsbiblioteket i Göteborg och 
Bibliotheca Alexandrina. 

 
12 nov 2007 ”Är egyptisk konst så komplicerad?”. Stenkonservator Ann-Marie 

Lind tolkade symboler i den gamla egyptiska konsten. 
 
6 dec 2007 ”Konflikt utan slut? En analys av situationen i den israelisk-

palestinska konflikten”, föredrag av doc. Michel Schulz från 
School of Global Studies, Göteborgs universitet. 

 
 
 
 
 



21 feb 2008  ”De stora upptäckterna i Egypten från 1950 till våra dagar” 
föredrag av egyptolog Leif Hjärre med ett unikt bildmaterial  

 
 
Styrelsemöten 
Ett antal protokollförda styrelsemöten hölls oftast i samband med föredragen. 
 
 
Resor: 

April 2007 I samband med Ostindiefararen Götheborgs anlöp av Alexandria i 
april 2007 deltog Annica Dahlström, Rose-Marie och Ulf Tebelius 
samt Hans Kristian Simensen i lokala aktiviteter och festligheter. 
Hans Kristian, anlitad av VGR och Görel Byström-Janarv, anlitad 
av SMVK, var på plats i Alexandria under en månad och 
förberedde Ostindiefararens ”kulturbesök”, i samarbete med 
BibAlex och svenske generalkonsuln El Naggar, samt personal 
från svenska institutet i Alexandria. 

 Kronprinsessan Victoria och ambassadör Stig Elvemar 
representerade Sverige vid Götheborgs mycket uppmärksammade 
och uppskattade 3-dagars besök i Alexandrias västra hamn. 

 
 
Oktober 2007 Sune Persson, Annica Dahlström, Eva Mannheimer, Hans Kristian 

Simensen samt Hans Nyman från FAVs styrelse samt ett antal 
medlemmar från föreningen deltog i firandet av 5-årsjubileet av 
Bibliotheca Alexandrinas invigning. P.g.a. säkerhetsåtgärder i 
samband med president Mubaraks besök blev tillgängligheten till 
biblioteket starkt begränsad för de besökande internationella 
vänföreningarna. 

 
Medlemmar Föreningen hade under verksamhetsåret 55 betalande medlemmar 
 (föregående år 64 st). 
 
 
Göteborg 4 mars 2008  
 
 
För FAVs styrelse 
 
 
 
Ulf Tebelius 
 
 
 


