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Välkommen till föreningens

Sill/surströmmingsfest
på Tidö-Lindö lördagen den 7 sept kl 18.00.
Den vackra sommaren är över och därmed
dags för den traditionella och efterlängtade
surströmmingsfesten. Vi hoppas att årets fest
blir ännu en välbesökt fest där som vanligt
stämningen från första stund är hög med
umgängesglädje och spontanitet i avspänd
och lättsam atmosfär. Det är många som vill
vara med på denna glada kulinariska fest, en
del har dock inte tillgång till egen bil. Vi kan
inte garantera men vi vill försöka ordna
samåkning för så många som möjligt.
Som vanligt serveras även sill i olika
smaker med rykande het potatis och övriga
traditionella tillbehör för den som vill avstå
från surströmmingen. Normalt brukar det
vara nära hälften av gästerna som föredrar
sill.
Kaffe, kaka och måltidsdryck ingår, övrig
dryck tar var och en med efter eget
önskemål. Vi äter och umgås, sjunger,
dansar och har kul hela kvällen lång.
Kom med ditt glada humör och bjud gärna
med dina grannar, släkt och vänner så att
också de får avnjuta de uppdukade
delikatesserna och på köpet få en
välbehövlig avkoppling i höstmörkret.

Ring nu direkt och anmälan dig och dina vänner,
dock senast den 1 sept till Runar tfn 021-33 05 54
eller till Margith tfn 021-35 92 01.
Uppge tel.nr och namn (namnen på alla de du
anmäler) samt vad var och en vill äta. Uppge även var
du bor i det fall du är i behov av skjuts eller om du
har plats i bilen för samåkare.
VARMT VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!
_________________________________________

Svampar som tema!
Den 11september klockan 13.00 kommer
svampexperten Holger Axelsson till Föreningslokalen
för att berätta om de olika matsvampar som vi kan
hitta i våra skogar. Han kan också lära oss vilka
svampar vi ska undvika att få med i vår svampkorg.
Den 14 september kan de som vill göra en utflykt i
skog och mark för att sätta våra nya lärdomar i verket.
De som vill vara med på plockningen bör ha varit
med på föreläsningen på onsdagen, eftersom vi
bestämmer tid och plats för utflykten då.

Gruppverksamheterna
Sånggruppen
Hejsan alla sångarvänner!
Jag hoppas och tror att alla har haft en
ljuvlig sommar och den ser ut att fortsätta.
Men snart, snart ses vi igen för tiden går
ju så fort.
Den 18 september börjar vi och då
skall alla strupar vara klara och sköna.
Och nya sångare är hjärtligt välkomna!
Alltså 18 september samma lokal
Morkullegatan 14, samma tid kl. 13.00
Samma glada gäng!
Väl mött
Kramar Margaretha
__________________________________-

Senare händer detta
Oktoberfest
Den 19 oktober kommer Oravais Manskör,
stråkkvartetten Regionora samt ett gäng dansare till
Tegnérmatsalen och ger där en konsert.
Det blir ett mycket varierat program med en hel del
finlandssvensk sång och musik, men också med nyare
svenska låtar och visor såsom ”Guldet blev till sand”,
”Stad i ljus”, ”Flickor bak i bilen” och många flera.
Oravais Manskör grundades 1999 och den består idag
av 17 korister. Dirigent är Carl-David Wallin. Kören
har gjort sångresor både i Estland och Norge men det
är första gången de besöker Västerås.

Onsdagsgruppen
Startar den 25 september kl. 13.00
Vi får besök av Attendo som berättar om
sin verksamhet.
Alla daglediga är hjärtligt Välkomna
Kerstin tel. 35 7337
___________________________________

Bowlingen
Hej alla BOWLARE !!! Dags igen!
Vi startar tisdagen den 3 sept. kl. 12.00
"Gammelgänget" så väl som nya bowlare
är välkomna!
Kom med på en rolig timme i Bellewue
hallen

Fotot ”lånat” från körens Facebooksida.

Vi kommer att äta en bit mat tillsammans och för de
danslystna finns också möjlighet att motionera efter
maten. Kaffe och godbit, lotterier och annat smått o
Väl mött Norma o Leif
__________________________________ gott ska vi också hinna med under kvällen.
Mera om programmet och hålltider kommer i ett
senare utskick.
Pidrospelarna
Berätta gärna om evenemanget för vänner och
bekanta. Ju fler vi blir desto trevligare har vi! Vi får
Startar höstens spelande den 12 september i ett femtiotal gäster från Oravais/Vörå o Maxmo med
Föreningslokalen kl. 13.00
omnejd.
Därefter spelar vi varje torsdag, samma tid
och plats.
Vi kan redan nu lova att det blir en minnesvärd
Vi ser gärna nya spelintresserade deltagare kväll!
och vi har en välfungerande utbildningsplan för nybörjare.
Alla är välkomna! Medlemmar, grannar, vänner,
Det är bara att komma så tar vi hand om er! kända, okända, unga och gamla…
Alla som gillar att spela kort är
Anmälan är ett måste, för att vi ska kunna beställa
välkomna!
mat. Ring: Ulla-Britt på 180533 eller Siw på 24606
/Lilli
eller till info@finlandssvenskar.se

Grundkurs i släktforskning i klubblokalen i höst.
Jag har haft släktforskning som hobby i över trettio år. Och tänkte dela med av mina
kunskaper till medlemmar i föreningen.
Kursen börjar från början då man tar de första stegen. Att släktforska är att göra en fantastisk
resa i fädernas fotspår. Här kan många intressen samlas.
Den som tycker om att fotografera, skriva dagböcker om personer. Den som tycker om att
vara forskare i gamla dokument och kyrkoböcker.
I dagen släktforskning behöver man ha grundläggande datavana, många källor finns på
internet att besöka. Men det som vi kommer att göra behöver vi inte datorn, men för att hålla
reda på sin forskning är det idag ett nödvändigt redskap.
Här kommer det in att flera generationer i familjen forskar tillsammans och slår ihop sitt
kunnande.
Jag började själv min resa bland mina släktingar med att uppteckna allt på papper, skriva brev
osv. Intresse om hembygden underlättar. Det visade att grundkunskaper om hembygden är
guld värd då man forskar då känner man igen byar, gator osv.
Målet med kursen är att ta de första stegen, inga förkunskaper behövs vi börjar från början.
Kurs i 6 delar start 19 september varannan vecka torsdagar kl.10.00 -12.15 i klubblokalen.
Inga förkunskaper behövs.
Kostnadsfri kurs genom att vi bildar en cirkel.

Med vänliga hälsningar Bo Wihlman
__________________________________________________________________________

Grundkurs i släktforskning
Kurs i 6 delar start 19 september varannan vecka torsdagar kl.10.00 -12.15 i klubblokalen
Uppteckna din familj (19 september)
Kofferten och dagbok (3 oktober)
Bilder och intervjuer (17 oktober)
Studiebesök och på värdens största släkt register (31oktober)
Källor måste alltid anges (14 november)
Uppteckna din släktforskning med datorns hjälp (28november).
Föredrag av en släktforskare i föreningen DIS. Ej klar)
Anmälan via e-post med namn adress och personnummer sista anmälnings dag 12 september.
bo.wihlman@folkuniversitetet.se
Frågor om kursen, 021 15 36 06

Blandad information…
Grillfesten den 8 juni!
Närmare 150 personer, gamla och unga samlades på Tidö/Lindö för att återknyta gamla
bekantskaper men också att få träffa nya människor. Målet med festen var att träffas över
generationsgränserna. Vädret visade sin soligaste sida, med ett kort avbrott för en regnskur.
Det program som var planerat reviderades under eftermiddagen, eftersom utomhus
aktiviteterna spred gästerna i området och av sorlet att döma hade de flesta lust till att mingla
och prata med varandra. Det är så en trevlig fest skapas - av gästerna!
Lasse Stenwall bjöd på sång och musik med jämna mellanrum och Sören Fritjofsson roade
gästerna, med både sång, musik och roliga historier.
En mycket god grillad fläskfilé med potatissallad och annat tillbehör hade Kenneth och Kent
fixat. Det som både barn och vuxna gillade var förstås ”grisar” och rödlemonad. För de
vuxna var det nostalgi och för barnen en ny upplevelse.
Tipspromenader som Anders Ryding sammanställt, en för vuxna och en för barn intresserade
de allra flesta.
En tavla som alla fick måla och sätta sin prägel på, blev en fin skapelse och den finns nu i
föreningens lokal.
Många av gästerna var små barn och naturligtvis blev kvällen då inte så sen. En riktigt trevlig
friluftseftermiddag i det fina vädret blev det! Önskemål om en ny ”kvällsfest” har redan
efterfrågats.

Mingel inne…
Mingel ute…
Å så rödlemonaden…
_________________________________________________________________________

”Medlemsnytt”
Parkeringsmöjligheter vid
Föreningslokalen.
För närvarande gäller, ”endast för ända
målet markerade platser”, inom området
Alltså ingen parkering i anslutning till
lokalens entré!
Styrelsen undersöker om antalet
gästplatser på stora parkeringen finns i
tillräcklig utsträckning, likaså möjlighet
att få handikapplatser närmare vår lokal.
Gruppledarna hålls informerade om vad
som händer.
/ Kenneth

utkommer nästa gång i början av
oktober.
Är det något du vill dela med dig av,
så är deadline 25 september.
På vår hemsida
www.finlandssvenskar.se kommer
utförligare resuméer över våra
aktiviteter.
Du kan också se oss och även göra
inlägg på vår Facebook sida.
Ju fler som kommenterar eller tipsar
om något intressant, desto fler
besökare får föreningens nätsidor.
/mw

