Verksamhetsberättelse för
Italienska kuturföreningen i Falun
År 2021
Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten varav ett konstituerande. Styrelsen har bestått
av följande åtta personer; Monica Borg, Anne-Marie Hammar, Marianne Björnfot-Cohen,
Ingegerd Permalm, Pia Witt, Aina Dalentoft samt t o m det sena årsmötet 14 /9 även
Marianne H Hansson och Eva-Lena Bard. Fr o m årsmötet ersattes de två sistnämnda av
Marie Ganters och Britta Haag.

Verksamhet
Ingen medlemsavgift har tagits ut för året 2021 då verksamheten varit starkt begränsad,
14 september; Årsmöte ( försenat p g a coronapandemin) samt film och filmgodis./
Folkuniversitetets lokal.
Vid mötet avtackades Marianne H Hansson och Eva-Lena Bard för sitt trogna styrelsearbete.
Två nya suppleanter Marie Ganters och Britta Haag valdes och välkomnades in i styrelsen.
Efter mötesförhandlingarna såg vi den senaste filmen med Sophia Loren, ” La vita avanti a
sè” ( Med livet framför sig) regisserad av hennes son Eduardo Ponti. Det var en mycket
rörande film som uppskattades mycket av medlemmarna.

7 oktober; Två helgon med anknytning till Falun/ Birgitta gården
På självaste Birgittadagen hade nunnorna dukat upp en trerätters middag för vår stora skara på
40 personer. Maten uppskattades verkligen och under tiden berättade Bo Hellman ( vår
föredragshållare) lite om själva Birgittagården. Själva föreläsningen som handlade om Heliga
Birgitta och Elisabeth Hesselblad ( falubo under barndomen) fick vi avnjuta i kapellet.
Bo Hellman fängslade oss verkligen med sin trevliga föreläsning.

23 november; En kväll i pizzans tecken / P-za vid Oscars Lave, Falu gruva
16 medlemmar var med och lärde sig om samt avnjöt pizza på pizzerian P-za.
Ägaren Pontus Mellström berättade för oss om vägen från idé till verklighet när det gäller att
öppna en pizzeria. En av pizzabagarna Francesco Mondelli berättade sedan om hur de gjorde
research och uthålligt utvecklade sina bästa pizzor vad gäller deg och bra råvaror, där mycket
importeras från Italien. ( mozarellan köpes däremot från Frägsta mejeri i Hälsingland där en
italienare har startat italiensk osttillverkning ).Monica berättade också lite om pizzans historia
och om betydelsen av vissa pizzanamn.
Så klart njöt vi sedan av deras goda pizzor. Ännu en lyckad kväll.
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