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På kommande…
Temasamkväm i januari!
Den 10 januari samlas vi i Hammarby
Mötesplats Aula, för ett samkväm med lite
seriösare innehåll.
Per-Olof Holtti besöker då Föreningen och
pratar om ”Erfarenheter som vidgar livet”
Per-Olof var sjukhuspräst i många år här i
Västerås, det är nog många som känner till
honom.

Under drygt 16 år har jag arbetat som
sjukhuspastor i Västerås. Är en glad
pensionär sedan 1 april 2012. Jag är gift
sedan 1971 med Margareta och har 3 barn
och 7 barnbarn. Det åttonde är på gång. Nu
bor vi i Lindesberg och har fritidshus på
Åland”.
Per-Olof spelar också gitarr och kommer att
sjunga en del under kvällen, tillsammans
med Ulla-Britt Neider, Gullan Persson som
också medverkar i samkvämet med spel och
sång.
Kaffe serveras i Mötesplatsens café.
Alla är hjärtligt Välkomna!
___________________________________

Kyrkdagarna

Per-Olof Holtti
Så här berättar Per-Olof om sig själv:

”Jag är född i Kvevlax missionshus 1945.
Uppvuxen vid Fria Kristliga folkhögskolan i
Veikars, Korsholm. Min pappa Harry var
lärare där.
Jag gick pastorsutbildning på Teologiska
Seminariet på Lidingö 1968-1972 och har
jobbat som pastor i Vasa, på Åland och i
Lindesberg.

Årets Kyrkdagar infaller helgen 14-15 mars.
Vi kommer traditionsenlig att fira dessa
dagar i Mikaelikyrkan, där vi startar med ett
samkväm på lördagskvällen kl. 18.00
På söndagen deltar vi i Högmässan med
Mikaelikyrkans besökare.
Från Borgå kommer Ann-Britt o Fride
Hedman, båda medverkar i samkvämet och
i Högmässan.
Mera om årets kyrkdagar, går ut på mail till
alla med e-post, det skrivs om dagarna på
föreningens Hemsida och
verksamhetsgrupperna hjälps åt att sprida
informationen.
Det går också bra att ringa någon i styrelsen
om du vill veta mera.
/Margith

Detta har hänt i december….
”Julkulan” 2014

Pidroklubbmästerskapet 11/12

Bowlinggruppen har träffats i Bellevuehallen 18
ggr under våren och 15 ggr under hösten med i
snitt 10-12 spelare. Resultaten pendlar mellan
botten och toppen för alla och därför är det
alltid spännande. Året avslutades med
"Julkulan", ett klubbmästerskap med 14
deltagare där Yvonne Plantin och Leif
Hagvik erövrade varsin glasstatyett. Tvåa i
damklassen blev Margareta Smevold, med
Margith Winkelsjö på tredje plats. I herrklassen
låg Tapani Harju och Runar Stenlund ganska
jämnt under hela tävlingen, men Runar spelade
bra i sista serien och kom tvåa före Tapani som
god trea. Berit Larsson vice ordförande var
prisutdelare för dagen.
Vi andra fick nöja oss med kaffe o lussedopp
och laddar om till nästa säsong.

20 förväntansfulla kortspelare samlades i ottan
en torsdagsmorgon i december för att göra upp
om vem som är bäst i Pidrospel 2014.
Tävlingen består av mixade lag och alla som
spelat under hösten, både gamla och nya var
med och tävlade.

Väl mött då! /Margareta Smevold

Efter en genomgång av regler och
ordningsinstruktioner kunde tävlandet ta sin
början.
Från morgonen var det ganska lågmälda samtal,
men ju vaknare deltagarna blev, klingade både
skratt och glada tråkningar genom rummet.
Den förbeställda lunchen blev ett välkommet
avbrott i koncentrationen.
Efter en lång dag kunde till slut Klubbmästerskapet avgöras. På de tre första
platserna fanns i år endast damer.
Vann gjorde Norma Hagvik och Kerstin
Nygrund. Tvåor blev Margaretha Tarvainen och
Kerstin Söderman. På tredje plats kom
Marianne Lönnqvist och Margith Winkelsjö

Segrare Leif Hagvik och Yvonne Plantin
flankerar v. ordf. och prisutdelaren Berit
Larsson
______________________________________

Bowlarna startar tisdagen den 13 januari
Pidrospelet sätter igång redan den 8 januari
Alla gruppverksamheter annonseras i vlt:s
”Vad händer i dag”
Från v. Mästarna Kerstin Nygrund/Norma Hagvik
Margaretha Tarvainen/ Kerstin Söderman
Margith Winkelsjö/Mariann Lönnqvist

Kallelse
Finlandssvenska föreningen i Västerås
kallar till

Årsmötesförhandlingar
Söndagen den 22 februari 2015 kl. 15.00
i föreningslokalen, Morkullegatan 14

Vi startar dagen med sedvanliga årsmötesförhandlingar kl. 15.00
Kaffe med dopp blir det efter mötet

Välkommen!
Plats för egna noteringar:
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Finlandssvenska föreningen i Västerås med omnejd
Förslag till dagordning vid föreningens årsmöte söndagen den 22 februari 2015 kl. 15:00

Årsmötesförhandlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnande
Parentation
Godkännande av dagordning
Fråga om mötets behöriga utlysning
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av 2 justerare, tillika rösträknare
Årsberättelsen
Kassörens redogörelse och revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet

10. Val av:

11
12
13
14
15

A Vice ordförande
B Sekreterare fylln. val
C Kassör
D 2 Ledamot på
E 1 Suppleant på

2 år
1 år
2 år
2 år
2 år

F
G

2 Revisorer på
2 Revisorsuppleanter på

1 år
1 år

H

Valberedning på

1 år

Förslag till verksamhetsplan och budget
Fastställande av årsavgift för år 2015
Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen, minst 14 dagar före årsmötet
Övriga ärenden
Avslutning

Styrelsen

