Boka redan nu

Generationsträffen 8 juni!
Vi träffas på Tidö/Lindö där vi
har fina platser för grillning,
lekar o tävlingar, och en lagom
stor lokal för program.
Avgift för mat och kaffe:
Vuxna 100:Barn går in gratis
Nästa utskicks deadline 15 maj 2013

Nya styrelsen

No: 1 Mars 2013
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

www.finlandssvenskar.se

Kyrkdagarna
Årsmötet

Årsmötet hölls den 24 februari i Klubblokalen.
Ordförande Margith Winkelsjö öppnade mötet samt
höll en parentation över, under året, avlidna
medlemmar.
Den för dagen valde årsmötesordförande Martin
Bergh med Kaj Nygrund som sekreterare lotsade
sammanträdet smidigt genom dagordningen.
Till avgående ledamöter, förtroendevalda samt till
mötespresidiet utdelades blommor med ett varmt tack
för väluträttat värv.
Styrelsen som ska leda föreningen närmaste året
består av:
Ordförande: Kenneth Rosbäck
Vice ordf.: Bo Wihlman
Kassör:
Siw Sandell
Sekreterare: Margith Winkelsjö
Ledamöter: Kent Östman, Berit Larsson,
Ulla-Britt Neider
Suppleanter: DanVikström, Ingrid Back

9 – 10 mars
Lördag: Samkväm kl. 17.00
Söndag: Högmässa kl. 11.00
I år kommer Prosten och tf.
kyrkoherden Ralf Sandin och
hans hustru Barbro från
Övermark församling.
Dessutom kommer också
Jan-Erik Nyholm kantor i
Pedersöre församling och
hans fästmö Eva Kronqvist
Eva är etablerad författare och skriver poesi som hon
deklamerar till ackompanjemang av Jan-Erik.
En del av hennes dikter är tonsatta och dem får vi höra
Jan-Erik framföra

____________________________________

Årsavgiften
För 2013 beslutades på årsmötet att avgiften ska vara
150:- per person/år
Inbetalningskort medföljer detta utskick. Vi
förhandsfyller inte i några summor, då kan man betala
flera avgifter på samma avi.

Glöm inte att tala om för vem avgiften
gäller!
Vår kassör får gråa hår, när hon ska reda ut varifrån
pengarna kommer om inte avsändaren är noterad.
Å dee vill vi ju inte att hon ska få!

Jan-Erik är "tusenkonstnär" och spelar flera olika
musikinstrument, han sjunger också solo med eget
ackompanjemang.
Det kommer att bli ett fullödigt samkväm på lördag.
Andra delen av kvällen får vi lyssna till en konsert med
Jan-Erik och Eva.

Kaffe m. dopp inkl. konsert kostar 50:Dessutom medverkar gästerna i också söndagens
högmässa som leds av Sven Eriksson.
Mikaelikyrkan bjuder på Kyrkkaffe på söndag.
Följ gärna med på söndag efter kyrkan och ät lunch med
gästerna och ett flertal föreningsmedlemmar. Vi äter på
Jakobshöjdens restaurang. Lunchpris 80:-

På kommande…
Studiebesök
Onsdagen den 27 mars är vi
inbjudna till Rikets Sal för ett
studiebesök. Rikets Sal ligger på
Drottninggatan 44 och vi ska vara
där kl. 13.00
Vår guide blir Birgitta Fitzpatrik
som berättar om deras verksamhet
samt visar oss runt i deras lokaler.
Vi avslutar dagen med kaffe och
kakor,
Tänk gärna på förhand ut de frågor
som ni vill ställa till Birgitta.

Störst i vår…
Grillfesten
över generationsgränserna
Äntligen!

Den 8 juni på eftermiddagen
samlas vi till en träff ute på
Tidö/Lindö.
Vi kommer att ha fyra
programstationer som man
kan cirkulera emellan.
Vi har stranden där vi bara
njuter. Där kan man också ta
Anmälan görs till Kerstin Söderman sig ett dopp om vädret
på tfn. 021-357337
tillåter. Samlingslokalen
där vi har program med nå´n
Alla är välkomna!
halvtimmes intervall och de
_____________________ gröna ytorna nedanför huset
där vi har aktiviteter för de
Medlemsmöte
små och mellanstora.
24 mars kl. 15.00
Tipspromenader och lätta
Välkommen att tillsammans med
tävlingar i omgivningen.
styrelsen finslipa den av Årsmötet
beslutade Verksamhetsplanen

Avgiften för mat, dricka och
kaffe har föreningen
subventionerat ner till 100:Skärgårdskryssa över per vuxen.
dagen den 24 april!
Barn går in gratis!
Vi åker till Mariehamn med den nya Vi samlas vid tretiden,
båten Grace, ombord kan den som
strosar runt och bekantar oss
vill, äta en stor frukost, en god lunch
och njuta i fulla drag av skärgården. med varandra, tar del av de
programpunkter man gillar
I Mariehamn byter vi båt och åker
hem med Amorella
och minglar vidare.
Från 65 kronor/pers inkl. bussavgift
Från halv fem kan vi hämta
om vi blir minst 10 personer.
mat vid grillarna.
Ring till Siw på 246 06 senast sista
________________________

mars.
Först till kvarn….

__________________________
Vi går på Teatern den 21 mars kl.
19.00 och ser

Kvinnan som gifte sig
med en kalkon!
En komisk tragedi om en helt vanlig
familj, med helt vanliga problem.
Anmälan till Kerstin Söderman på
tfn. 021-35 73 37 senast 10 mars.
Biljettpris: 150 :- per person

Alla är Välkomna!

Anmälan är ett måste för
matens skull.
Vi vill också veta hur många
barn/ungdomar som kommer
just för att hitta aktiviteter
som alla har glädje av.
Anmälan till
Margith: 021-35 92 01 el.
Norma: 021-33 14 33
Alt: info@finlandssvenskar.se

Alla med rötter i Finland
är hjärtligt Välkomna!
.
Följ planeringen på:
www.finlandssvenskar.se
eller på Facebook

Före Jul hände…
Sånggruppen
Den 20 november uppträdde
Finlandssvenska Föreningens
sånggrupp med en musik och
sångstund för de boende på
Gideonsbergs Servicehus.
Repertoaren var blandad
med finlandssvenska, svenska,
ryska visor och ballader till
ackompanjemang av Sven-Olof
och Boris.
Det uppskattades av publiken,
också de historier som gruppens
ledare Boris framförde, som
vanligt på ett proffsigt sätt.
Publiken sjöng med i de kända
sångerna.
Efteråt bjöds det på kaffe med
dopp.

/Margaretha
________________________

Nyhet no 1 !
Finns intresse för ”Grundkurser i
datateknik”, så anmäl dig till
Margith på 35 92 01 så tar
föreningen kontakt med något
studieförbund där vi kan sy ihop en
passande kurs.

_________________________

Nyhet no 2 !
Vi har i vår jobbat fram en mobil
anpassad hemsida:
www.finlandssvenskar.se/mobil
Vi har också QR coden för er som
använder Smartphones.

Vi finns också på Facebook under:
www.facebook.com/
FinlandssvenskaForeningen,
där ni kan skriva inlägg och
kommentarer.
Glöm heller inte att besöka vår
vanliga hemsida:
www.finlandssvenskar.se
Med alla tekniska hjälpmedel kan
man i dag snabbt söka information
av allehanda slag.
Men vi får inte glömma bort att
träffas och prata med varandra!

Den sociala gemenskapen som
ett rikt föreningsliv ger, kan inga
apparater i världen ersätta!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Detta har hänt…
Studiebesök
Den 23 november samlades
närmare trettio intresserade för ett
studiebesök hos ”Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga”
Vi välkomnades av Tommy, som är
president i Västerås församlingen.
Därefter berättade Bosse om sina
första möten med kyrkan och hur
han där fann sin tro och sin väg till
det han hade sökt.
Han berättade också lite allmän
historik om kyrkan.
Släktforskarna Gullan och Stig-Åke
visade hur man går tillväga när man
vill börja ta reda på mera om
släkten bakåt. Vi fick också titta på
en intressant utställning och ett
mycket gammalt släktträd.
Två unga missionärer berättade om
sin uppgift här i Västerås och hur
deras arbetsdagar var upplagda. Vi
fick ställa frågor som de villigt
svarade på. De hade förvånande
goda språkkunskaper, trots att de
inte bott så länge i Västerås och de
berättade att studera svenska var en
viktig del i deras utbildning och att
det avsattes mycket tid för språk.
Till sist bjöds vi på förfriskningar
och goda tårtor och möjlighet till
mingel. Vi fick också chans att titta
närmare på släktforskarrummet och
övriga delar av kyrkan. Det fanns
gott om personal som tog hand om
oss och vi fick grundlig information och svar på alla våra frågor.
Hela gruppen var väldigt nöjda
med besöket och vi fick lära oss
mycket intressant under
eftermiddagen.

Nya klubbmästare!
Den 24 november spelades vårt
klubbmästerskap i Pidrospel
Den tidiga morgonen startade med
kaffe för att alla skulle vakna och
bli pigga och alerta.
Harry och Marianne stod för
morgonens smörgåsar och dagens
kaffebröd.
Ordnings/tävlingsregler gicks
igenom och kl. 9 startade de första
matcherna.
Arrigo ordnade med lunch i form
av stans godaste pizza och alla lät
sig väl smaka. Vi fick ny ork till
eftermiddagens kraftmätningar.
Efter sammanräkning av
grundspelet visade sig att finalen
skulle gå mellan lag Kerstin
Söderman/Margaretha Tarvainen
och Kaj Nygrund/Leif Hagvik. En
final som damerna vann och blev
därmed 2012 års nya
Klubbmästare.
Kampen om tredje platsen blev
jämn och hård. Lag Bo
Wihlman/Reijo Forsgård mötte
Kerstin Nygrund och Norma
Hagvik i en mycket jämn tre spels
match, där herrarna med knapp
marginal vann och blev därmed
bronsmedaljörer.

Hjälp oss att hitta…
Västeråsare som har sina rötter i
Finland.
Styrelsen har som mål att hitta alla!
Vi kommer sedan att bjuda in dem
till Generationsträffen.
Hör du att någon granne eller
jobbarkompis, bekantas bekanta
eller någon du möter i affären har
rötter i Finland, fråga om namn o
telefonnummer så tar vi kontakt
med dem och bjuder in dem.

Måndagen den 3 december
avgjordes Finlandssvenska
Föreningens klubbmästerskap i
bowling.
Åtta damer och sex herrar ställde
upp i tävlingen "JULKULAN".
I damklassen segrade Yvonne
Plantin före tvåan Norma Hagvik
och trean Margareta Smevold.
Herrklassen vanns av Leif Hagvik
med Tapani Harju på andra plats,
trea blev Runar Stenlund.
Kenneth Rosbäck, föreningens vice
ordförande förrättade prisutdelning.
Kaj Nygrund överlämnade
bowlarnas julblomma till
ledarna Norma o Leif
Säsongen avslutades med kaffe
lussebullar och pepparkaka.

Klubbmästare: Yvonne och Leif
flankerar prisutdelaren v. ordf.
Kenneth
/Leif H.
____________________________

Onsdagsgruppen firade Jul

Tack till Bosse och alla andra för
att ni gjorde vårt besök hos er så
lärorikt och trevligt!
/margith
____________________________

”Julkulan”

Fr.v Leif H, Kaj N, Margaretha T,
V.ordf. Kenneth R, Kerstin S,
Bosse W, och Reijo F.
Föreningens v. ordf. Kenneth
Rosbäck förrättade prisutdelning
till Kerstin och Margaretha som
därmed fick sin första inteckning i
föreningens Pidrobuckla.
Tack till alla deltagarna och till alla
som hjälpt till att ordna det
praktiska.
/Lilli

Föreningens onsdagsgrupp
avslutade höstens träffar
den 5 december med att fira
Julavslutning i klubblokalen.
18 deltagare från gruppen avnjöt
den goda gröten och den tillika
smakliga skinksmörgåsen.
Julsånger sjöngs och Kristina
Nyholm läste en liten tankvärd dikt.
Och ordflödet var stort, som det
alltid är på våra träffar.
Träffen avslutades med kaffe och
den goda kaka som Helena Elenius
är mästare på att baka.
Gruppens ledare Kerstin Söderman
tilldelades en blomma.
/ Margaretha T.

Hjärtligt Tack!

Nyheter

Margith har bytt
För uppvaktningen
jobb!
på min födelsedag
det värmer att bli
Redan förra året när
ihågkommen!
min ordinarie
mandattid gick ut
Kram
kände jag ett behov att trappa ner
NORMA  min tid inom föreningen, för att
_______________________ också hinna något med mina
personliga intressen.

_______________________
Till Salu!

Det är utvecklande för föreningen,
för styrelsen och framför allt för
mig själv att inte fastna på samma
post för många år i rad.
Att ha mångårig rutin för ett
uppdrag är förvisso bekvämt och
tryggt, men det finns också en fara
i det.
Man tappar något av både glädjen
och glöden i att entusiasmera
medarbetarna både i styrelsen och i
verksamheten.

Korsholmsdräkt
Jag är fullständigt övertygad om att
Kenneth kommer att bli en bra
ordförande och det känns
toppenbra att överlämna styret till
honom.
Kenneth har arbetat i styrelsen
sedan 2008. Han kan föreningens
policy, han vet hur vi ”brukar
göra” men han har också modet att
införa de förändringar som måste
göras för att följa med i nuet.
Han är en glad person och det är
han som mest lockar oss till skratt,
med sina träffande och ibland
dråpliga kommentarer.

Folkdräkt från Korsholm i
storlek 38-40 säljes.
Obetydligt begagnad.
4 500:Tfn: 070-2247273
/ Maj-Britt

Tryck

Det ska bli ett sant nöje att få
fortsätta samarbetet i styrelsen med
Kenneth vid klubban! ”
/Margith

Läsetips: GOD TID
Finlands svenska pensionärsförbund SPF ger ut en tidning
under namnet GOD TID.
Den innehåller många bra artiklar
som är mattnyttiga och läsvärda.
Du hittar den på
spfpension.fi/godtid.
Siw Sandell

Ordförande har ordet

Vår nya ordförande
Kenneth tar vid!

Kenneth Rosbäck:
Jag har rötter bl. a. från Molpe som
ligger i Korsnäs kommun i
Österbotten
Jag är andra generationens
finlandssvensk och ett av mina
intressen är revy. Jag har spelat i
Västeråsrevyn i 25 år.
Ett annat intresse är historia som
jag gillar mycket. Jag tycker också
om att renovera gamla hus.
Mitt hus är från 1903, så har ni
frågor om linolja så har ni kommit
rätt!
Jag är 4 barnsfar, varav 3 ännu är
hemmaboende.
Jag äger och driver Office i
Västerås.
Att vara med i FSV känns mycket
givande och jag gillar att få sprida
kunskap om oss finlandssvenskar
Mitt mål är att föryngra föreningen.
/Kenneth
.

Andra nyheter i
styrelsen
Sekreteraren Ann-Mari Rizvi
Lindqvist har i år lämnat sin post
för att ägna sig åt andra uppdrag.
Hennes välskrivna och detaljerade
protokoll har på ett engagerat sätt
återspeglat styrelsens arbete och
föreningens verksamhet.
Framför allt lär de glädja framtida
föreningsforskare.
Ann-Mari! Du ska ha ett stort tack
för det arbete du lagt ner i vår
förening.
Ny i styrelsen i år är Kent Östman.
Kent tillhör den yngre generationen
och har ännu inte passerat 50 års
strecket. Kent är infödd
Västeråsare med rötter i
Österbotten.
Vi hälsar Kent varmt välkommen
till styrelsearbetet.

