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Nu så är det Jul….snart
Julfesten Trettondagen den 6 januari

Önskar vi till alla
medlemmar!
Styrelsen
Margith, Kenneth, Ann-Mari,
Margareta, Berit, Siw, Bo,
Tapani och Ulla-Britt.

_______________________________
Lusseallsång
Den 11 december kl. 14.00 träffas vi i
Klubblokalen för en allsångseftermiddag.
Vi sjunger några av våra visor och sånger, vi
som barn, sjöng i juletider
Solweig och Sven kompar!
Kaffe med lussebulle serveras.

Alla är Välkomna
till en mysig stund av gemenskap och värme.

firas i, en för oss, ny lokal nämligen Orientalen,
Önsta Gryta. Det är inga svårigheter att hitta dit.
Stor parkeringsplats.
Tid: Vi tänkte starta kl. 15.00.
Programmet är av tradition mycket sång, både
av sånggruppen och förstås allsång. Dikter och
lite annat smått och gott.
Julgröt, kaffe och kaka serveras till en kostnad
av 100:- per person
En frivillig julklapp medtas, mellan 30-40
kronor, men absolut inget tvång.
Och så slutar vi med en svängom om intresse
finnes.
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !!
Anmälningar till Gunlis 332507
eller Margaretha 130972.
Det är begränsat utrymme, så vill du vara säker
på att få plats anmäl dis snarast!
Dock senast den 28/12 2011

Detta händer i början
av 2012

Kyrkdagarna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presidentval
i Klubblokalen för dem som
är finska medborgare.
Den 12-13-14 januari
mellan klockan 12.00 och
18.00 är vallokalen öppen.
En ev. andra omgång blir
den 26-27-28 januari med
samma öppetttider.
Lördagen den 14 och 28 har
vi kaffepannan på hela
dagen, så passa på och ta en
fika efter välförrättat värv.

Traditionsenligt firar vi
våra Kyrkdagarna i
Mikaelikyrkan den 10-11
mars.
I år får vi besök av Biskop
Björn Vikström.

Hålls söndagen den26 februari
kl 15 i Klubblokalen.
Kallelsen medföljer detta
utskick, spara och tag med den
till mötet.

Årsmötet är ett viktigt
forum där alla ska
säga sin mening om
hur man vill att
föreningen ska gå
vidare in i framtiden.
Vi börjar med sedvanliga
årsmötesförhandlingar och
avslutar med en kopp
eftermiddagskaffe.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I september 2009 valdes
han till Borgå stifts sjunde
biskop och i november
samma år vigdes han till
sitt ämbete.
Björn har under 80 talet
besökt vår förenings
Kyrkdagar.
Programmet för
lördagskvällens samkväm
är under planering. Att det
blir i Gertrudssalen är klart
och att det blir kaffe med
dopp är också klart.
Högmässan på söndagen
och Kyrkkaffe tillsammans
med Mikaeli församling är
som traditionen bjuder.
Berätta om våra Kyrkdagar
för alla ni känner, speciellt
för de som inte är
medlemmar.

Stolar har vi gott om !

Välkomna!

för uppvaktningen på min
65-årsdag!
Jag önskar er alla
”FSV-are”
en skön höst och vinter!
Med vänliga Hälsningar
från
”Ytärmarkgröbbon”
Britta Bergman
Surahammar

_______________________

Årsmötet

Ett varmt tack

ALLA är VÄLKOMNA!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jubileet
Till 60 års festen i april finns det
inte obegränsad tillgång till
sittplatser.
Därför ett gott råd!
Ni som vill vara med anmäl er i
god tid.
Till:

Berit Larsson: 070-611 89 24
berithlarsson@gmail.com
Ulla-Britt Neider: 18 05 33
ullabrittneider@hotmail.com

Gruppverksamheten
Pidrogruppen

Dansarna forts.

Bowlarna

"

Vi är en grupp (16 st) glada
klotrullare som träffas i umgängesform med
Bellevuehallen varje tisdag sporadiska träffar och fester
mellan 12.oo och 13.oo. där vi vill värna och bevara
den sociala gemenskapen, vi
Bowling är en sport som de under alla år tillsammans har
flesta kan utöva, så kom gärna byggt upp.
med och testa träffsäkerheten.
I bästa fall blir det en strike i
första försöket.
De råder alltid en trivsam
jargong på våra träffar, trots
att klotet har en egen vilja,
som vi med alla medel
försöker lära oss att bemästra.
Vi
inleder
vårsäsongen
tisdagen den 10 januari 2012
Väl Mött!
Hälsar Norma & Leif
_______________________

Dansgruppen

Vi vill tacka alla de som var
med och bildade dansgruppen för 33 år sedan med
Erik Björk i spetsen. Vi vill
tacka alla spelmän som
någon gång medverkat och
Bror och Eila Dahlback som
från starten 1987 ledde
gruppen i 23 år. Vi vill tacka
Vailet Frisk och Erik
Enegren som troget varje
vecka under många år
kommit från Torshälla för att
vara med oss och dansa.

Det har varit en bra höst. Vi
har varit med och uppvisnings
spelat Pidro i Skrapan .
Föreningen deltog i Frivilligveckan och vi fick 2 spelbord i
stora entrén. Det var trevligt,
även om det blev lite kallt.
Mycket folk passerade den
entrén och några stannade till
och tittade på vårt spel.
Så har vi haft besök från FRIS
och i den tävlingen deltog vi
med 6 lag. Efter en rafflande
final tog våra tjejer Norma och
Kerstin hem segern.

Den 26 november var det dags
igen, då vårt eget KM spelades
Vi startade med kaffe för att
vakna till. Praktiska detaljer
gicks igenom och sen var det
full fart på kortlekarna.
Vi vill tacka er alla nu
Arrigo hade organiserat
senast aktiva dansare liksom beställningarna för lunchen,
alla som vid något tillfälle
vilken han också åkte och
dansat i gruppen.
hämtade.
Tack till Birger, vår
Tusen tack Arrigo för den
”kapellmästare” som tryckt
kanonfina servisen!
fram rätt musik till danserna När alla hade räknat ner sina
och tack till er alla som på
poäng så stundade slutstriden.
olika sätt stöttat oss i vått och Leif och Kaj vann den olidligt
torrt.
spännande finalen mot Bosse
och Reijo.
Runar & Marjatta
(Se övriga resultat på sidan 4)

Folkdansverksamheten
kommer inte att återupptas
efter årsskiftet. Orsaken är att
antalet dansare börjar bli för
litet. Medelåldern på dansarna
i gruppen är hög och på grund
av hälsa och åldersbesvär är
det svårare att orka med den
fysiska aktiviteten som det
innebär att dansa. Trots försök
har vi inte heller lyckats
”nyrekrytera”
dans- ____________________________
intresserade för att fylla ut
luckorna.
Pidrobucklan alla vill

vinna!

Det hade varit en lång dag men
alla var glada och nöjda, det
var en lyckad dag.
Den 22 december avslutar vi
höstsäsongen med Glögg och
pepparkakor.
Vi startar igen den 12 januari.
Det finns plats för fler spelare!
Alla är Välkomna!

Gruppen kommer dock att
finnas i någon ”lugnare”

!

!

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Lilli

Riksmästerskapet

Klubbmästerskapet

Höstfesten 2011

Kerstin och Norma

Föreningens Mästerskap i Pidro
avgjordes lördagen den 26
november.
10 st. 2mannalag hade anmält
sitt intresse att göra upp om
årets titel.
Spelet började redan kl.9 på
morgonen.
Bo och Reijo som tydligen är
morgonpiggast, vann nästa alla
sina matcher i grundomgången.
Efter lunchen började de andra
lagen komma i form och det
blev en spännande avslutning
innan alla finallagen var klara.

Den 19 samlades vi till höstfesten i
Tidö/Lindö. Vi behöver en ljusglimt i
novembermörkret och vad är bättre då, än
att gå på fest. Nu blev det mitt i intensivaste
flunsaperioden så man/kvinns bortfallet var
större än vanligt. Men vi som var där hade
jättetrevligt. Säkert gjorde våra
förkylningsbakterier, för dem, intressanta
nya bekantskaper och det ska man inte
hindra. Vi behöver alla ha lite roligt!

Flera lag låg på samma antal
vunna matcher varför ihopsamlade poäng avgjorde vilket
lag som skulle gå in som fyra i
finalerna.
De traditionella livliga och
ibland högljudda diskussionerna
om hur vi ska räkna in final
lagen, uteblev inte heller i år.
- De hör liksom till!

Gästerna stod för programmet och det blev
en trevlig blandning av historier, sånger och
sånglekar. Alla bjöd till och då blir det ett
variationsrikt och roligt program. Runars
sångtävlingar deltar alla med liv och lust i
och alla skrattar åt hans enväldiga ”lite hur
som helst” beslut.

vann Riksmästerskapet i Pidro

Norma o Kerstin med Bucklan
Söndagen den 20 november höll
FRIS sitt Pidrospelsmästerskap
i Västerås. Tävlingen har
spelats varje höst sedan 27 år
tillbaka.
12 tvåmannalag deltog, varav
6 var från Västerås,
2 från Uppland/Väsby,
2 från Fagersta,
1 från Sundbyberg och
1 från Torshälla.
Bjarne Riska från Fagersta hade
gjort en välfungerande spelplan
och Inger Nyblom/Hermansson
höll i administrationen. Efter en
uppiggande kopp kaffe klockan
08.00 startade tävlingarna.

Bo och Reijo gjorde upp om
mästartiteln mot Kaj och Leif.
Till slut vann Kaj och Leif och
blev därmed klubbmästare 2011
Kampen om tredjeplatser
spelade Elis och Harry mot Per
och Arrigo, en match som Elis
och Harry vann.

Efter en stunds mingling och prat med dem
man inte sett på ett tag satte vi oss till bords.
Maten, denna gång från Tunbykrogen var
utomordentligt god o alla lät sig väl smaka

Till kaffet och Kerstins hembakade goda
kakor, drogs flera för timmen passande
vitsar.
Vinsterna i lotteriet delades ut. Många
generösa givare hade skänkt vinster.
Tävlingen i byråkratisvenska, där svaret
skulle bli två av våra vanligaste ordspråk
avgjordes.
Maj-Gret Nyberg vann första och enda
priset.
Sedan dansades det tills orken tröt.

Förmiddagen var fylld av
koncentration och ambitioner
att skaffa sig ett bra utgångsläge
från grundspelsomgångarna.
Efter lunchen steg spänningen
ytterligare om vilka lag som
skulle platsa i slutspelet.
Till final och spel om
tredje/fjärde plats gick rättvist,
ett lag från varje ort.
Fagersta, Västerås, Torshälla
och Upplands/Väsby gjorde upp
om främsta platserna.
Mästare för år 2011 blev
Västeråslaget, Norma Hagvik /
Kerstin Nygrund. Sedan följde
Christer Tallroth / Christer
Sjölind från Fagersta och Rolf
Lågas / Rainer Aalto från
Torshälla.

Helena o Elis i dansens virvlar
Till vä.:
Tvåorna Bo Wihlman och
Reijo Forsgård
I mitten: Segrarna Kaj Nygrund
och Leif Hagvik
Till hö.: Treorna Elis Stenholm
och Harry Winkelsjö.
V.ordf. Kenneth Rosbäck
delade ut priserna och Lilli
Raunås tackades för
arrangemanget av tävlingen.

Flera av deltagarna skulle spela Pidro
klockan 8.00 på söndagsmorgonen och ville
vara utvilade och fräscha då.
Bowlinggruppen hade hand om ansvaret för
kvällen och hela gruppen hjälptes åt i köket.
Det är en stor fördel, både praktiskt och
ekonomiskt att ha verksamhetsgrupper
som tar så stort ansvar för våra aktiviteter.
Ett varmt tack från styrelsen för det jobb
och den tid ni ger till föreningen.
Nov 2011/ margith w

