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Vad händer resten av hösten…
Höstfest den 19 november
Vi träffas i Tidö/Lindös trevliga
samlingslokal kl.18.
Vi minglar runt och samspråkar en stund
innan vi sätter oss till bords.
Vi äter lite gott, dricker kaffe och dansar.
Programmet bidrar gästerna till. Någon kort
historia eller kul vits kan de flesta berätta.
Allsång blir det också.
Ett gott humör, ett löfte om att bjuda på sig
själv, några goda vänner och ett par sköna
skor tar alla med sig.
Då blir det en trevlig fest!
Det kan vi garantera!
Anmälan rings in till Norma på tel 33 14 33
eller Margith på 35 92 01 före den 12
november
__________________________________

Temadag
den 12 november i Klubblokalen
Vad gör du om du råkar ut för ett längre
elavbrott? När frys och kyl slutar fungera,
spisen och mikron inte går att använda och det
inte kommer vatten ur kranarna längre.
En specialutbildade informatör från
Civilförsvarsförbundet, Malin Dreifalt
berättar den 12 november kl 14.oo i
klubblokalen hur man klarar sig i sådana
utsatta lägen
Mycket viktiga och nyttiga saker får vi lära oss
den dagen.
Kaffe m. dopp serveras också.
VÄLKOMNA!

KM i Pidro
Helgen 26 och 27 november ska ni vika för
Klubbmästerskapet i Pidro.
Vi startar på lördagsmorgon och hoppas
hinna spela klart under dagen.
Men ha gärna söndagen i reserv ifall vi
behöver båda dagarna.
Anmäl till Lilli, muntligen eller på 300728
före den 17 november.
Kom o träna på torsdagar fram till dess och
delta sen i KM.
Alla är välkomna!

____________________________________
All gruppverksamhet annonseras i:
vlt under “I Dag” spalten.
Kolla också på Hemsidan:
www.finlandssvenskar.se
Bidrag till ”Medlemsnytt” och hemsida skickar
du till: info@finlandssvenskar.se

Det händer mera…
Allsång i klubblokalen
Vi träffas i Klubblokalen den 11
december klockan 14.00 och
sjunger in julen.
Kaffe med lussebulle serveras.

Alla är hjärtligt
Välkomna!

___________________________

Ventilen
Här kan du skicka in en
hälsning eller någon kort
berättelse som kan glädja
andra medlemmar.
Efterlysa, sälja eller byta saker.
En dikt, ett ordspråk eller
varför inte en kort ramsa på
dialekt.
Det går också bra att ”Gratta”
någon under Ventilen.
Hör av dig till:
info@finlandssvenskar.se
eller:
margith.winkelsjo@telia.com

från Eila och Bror till
Folkdansgruppen
för den överraskande
uppvaktningen vid våra födelsedagar.
Vi ”kidnappades” och hade ingen
aning om vart det bar iväg. Så
småningom hamnade vi på
Westerqvarns kvarn och där väntade
hela dansgruppen.
Både nu aktiva och gamla dansare
bjöd oss på en oförglömlig och
trevlig samvaro under lunchen.
Omtanken om oss, fast vi inte är
aktiva längre, värmer
och gav oss ett fint minne som vi
alltid ska bära med oss.

_____________________________

Tusen tack till Er alla!
/ Eila och Bror

”Julkulan”
Spelas i Bellewuehallen den13
december med början kl.12.00
Kom gärna till hallen och heja
fram 2011 års Klubbmästare.
Prisutdelning och fika efter
tävlingen.

________________________

Gruppverksamheterna
Vill ni från grupperna göra
PR för den verksamhet ni
har, måste ni själva skriva
och sända in det till
Medlemsnytt!
Det finns ingen tidsmässig
möjlighet att
utskicksansvarig ska ringa
runt och påminna.
Materialet sparas, så ni
behöver inte vänta till sista
dagen med att skicka in det.
Riktlinje för deadline:
1 mars
10 maj
10 augusti
10 oktober
1 december

Margith Winkelsjö

Ett stort Tack

Från Kassören:
Ett mindretal medlemmar har glömt
att betala sin medlemsavgift för
innevarande år. I detta utskick
kommer en påminnelseavi och vi
hoppas att ni fortfarande vill tillhöra
vår förening.
För den som inte betalat in
medlemsavgiften upphör
”Medlemsnytt” och mail
korrespondens från den 1 januari
2012.
_____________________________

______________________________

Tack!
För gåvor och
blommor
som pryder mitt hem
Hjärtligt Tack
och till alla dem
som i tal och verser
prisat årens pärser.
Ja, för all hyllning
på min 70 årsdag
ännu en gång tackar
jag.

Hjärtligt Tack!
till er alla
för uppvaktningen
på min 70 årsdag.
Vailet Frisk

Harry Winkelsjö

Ventilens Semesterminnen
Några dagar i Gamlakarleby juli 2011
Har nu varit till min kära hemstad Gamlakarleby två somrar i rad, men innan dess var det
länge sedan jag var där. Ser därför Gamlakarleby/Karleby med nya ögon, och återupplever
många minnen där.
I år hade jag sex fina dagar där – härligt att träffa brorsbarnen och deras familjer. Vi var bl a
till en plats som jag inte besökt sedan jag var sex år – Tankars fyr i Öja skärgård. Det var
verkligen en upplevelse att besöka denna lite karga holme som i århundraden fungerade som
säljägares och fiskares bas. Ön påstås ha uppkommit som en klippa som steg ur havet på
1200-talet. Senare blev den också ett viktigt landmärke för sjöfararna, och lotsstation från
1700-talet. Fyren kom på plats 1889. Innan dess fanns ”lysanshus”, som sköttes av fiskarna.

Ön är ett uppskattat turistmål. Det går en båttur dit varje dag under sommarsäsongen. Det
finns övernattningsmöjligheter för den som verkligen vill känna in havsmiljön. Vi gjorde
bara en dagsutflykt dit, med m/s Jenny, med ca tre timmar på ön innan båten återvände till
Gamlakarleby. Båten utgår från Sund-mynningen, där den nya fina campingplatsen finns.
Men många tar sig till Tankar med egen båt. Det är 1½ timmes båtfärd från Gamlakarleby till
Tankar.
Tyvärr var fyren stängd, så vi missade chansen till fin utsikt över havet! Men vi besökte
fiskebodar, kapellet mm. I caféet på ön serveras inte bara en uppskattad fisksoppa med gott
bröd utan också mycket annat, inkl souvenirer.
Denna på många sätt intressanta plats är idag ett naturreservat med lotsstation, säte för
Gamlakarleby sjöräddare, fågelstation, bastu samt en mängd olika sommaraktiviteter (bl a
friluftsteater, guidningsturer, bröllop, konserter och möten i det lilla träkapellet). Det finns
något för alla på Tankar – väl värt att uppleva!
Mycket har hänt med Gamlakarleby/Karleby sedan jag lämnade staden för ca 35 år sedan.
Nuförtiden finns det stor loppmarknad på torget varje onsdagskväll under somrarna. Då fylls
hela torget med både försäljare av allt möjligt och många, många besökare. Förra sommaren
hittade jag ett nytt glas till en gammal oljelampa på loppmarknaden – lampan hade gått
sönder och jag hade gett upp hoppet om att kunna ersätta det trasiga. Blev därför jätteglad när
jag såg ståndet på marknaden med olika tillbehör till äldre föremål. Även detta en
upplevelse!
Gamlakarleby är en fin sommarstad som jag kan rekommendera ett besök till!

Bo Wihlman

Jubileumsåret 2012
Årets Stora Fest!
Den 21 april 2012 firar föreningen sitt 60 års
jubileum.
Vi håller Festbanketten i Tegnermatsalen och
vi startar ganska tidigt på eftermiddag/kväll.
Vi äter en trerättersmiddag med vin, öl eller
annan bordsdricka. Efter maten blir det kaffe
och vad kaffet tillhörer.
Tegnérsalen tar in ca 150 sittande gäster så
nu gäller det att boka in datumet och
förhandsanmäla er!
Styrelsen söker med Ljus och Lykta efter
personer som arbetat aktivt i föreningen, men
som av olika orsaker inte är kvar som
medlemmar. En del har ju flyttat från stan
och vi saknar adresser. Vi vill gärna bjuda in
alla de som på olika sätt bidragit till
föreningens framgång under åren.
Kan ni som tar del av Medlemsnytt hjälpa
styrelsen i detta detektivarbete.
En jubileumshistorik är också under arbete.
Vi har fått låna en del fotografier, men vi tror
att det finns mera, undanstoppade i
byrålådorna.
Kolla igenom om ni har bilder från 50 o 60 o
70 talen. Hör av er i så fall till Runar
Stenlund på 33 05 54
Vi vill också veta mer om ungdomsmusikgruppen som var aktiv på 60 o 70 talet.
Är det någon som under åren fram till 1990
varit grupp eller kursledare för nån
verksamhet, så hör av er till Margith på
35 92 01 eller Dan på 273 55
Vi har gått igenom alla gamla protokoll, men
vissa år är de ganska strikta och fåordiga.
Ni medlemmar som varit med många år
och som har mycket att berätta, gör det
nu!
När historikboken väl gått till tryck är det
försent!
Målet med historikboken är att få med
ALLT!
/styrelsen

Kyrkdagarna Jubileumsåret
Kyrkdagarna firas den 10 och 11 mars,
traditionsenligt med Samkväm på
lördagskvällen och Högmässa på söndagen.
Det gläder oss stort att Biskop Björn
Vikström har lovat att besöka oss då.
Björn besökte oss redan på 80 talet, så det
finns säkert många som minns den helgen.
Sång och musikutövare är inte riktigt klart
vilka det blir, så de återkommer vi till i ett
senare ”Medlemsnytt”.
Det blir säkert en fin och trivsam Kyrkhelg vi
kommer att fira i Mikaelikyrkan.
Skriv in datumet i almanackan redan nu!
Låt också ”ryktet” gå till vänner och bekanta
på andra orter som kanske har intresse av att
besöka våra Kyrkdagar just nästa år.

Till Mikaelikyrkan hittar man lättast så här
om man kommer från andra orter:
Kör E 18 o sväng mot Hamnen vid
Erikslund. Ta vänster in på Råbyleden och
fortsätt in mot stan.
Kyrkan ligger till höger på
Hammarbacksvägen, väl synlig från
Råbyleden.
Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 59° 36.339', E 16° 31.140'
WGS 84 decimal (lat, lon):59.60565, 16.51899
RT90:6609724, 1540306
SWEREF99 TM:6608475, 585727

