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Årsavgiften
För 2014 beslutades på årsmötet att
avgiften ska vara 150:- per person/år
Inbetalningskort medföljer detta utskick.
Vi förhandsfyller inte i några summor,
det medför att man kan betala flera
avgifter på samma avi.

Glöm inte att tala om för vem
avgiften gäller!

No: 1 Mars 2014
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

Nästa utskicks deadline 15 maj 2014

www.finlandssvenskar.se

Nya styrelsen
Årsmötet
Årsmötet hölls den 23 februari i Klubblokalen.
Samling från kl. 14.00, innebar att det blev en stund
över för diskussion om kommande evenemang.
Kaffe serverades och till kaffet fick vi jättegoda äkta
grisar som Ulla-Britt hade hämtat från Håkans
Hembageri i Hallstahammar.
Klockan 15.04 öppnade ordförande Kenneth Rosbäck
mötet. Margith Winkelsjö höll en parentation över,
under året, avlidna medlemmar och därefter följdes
den godkända dagordningen.
Den för dagen valde årsmötesordförande Martin
Bergh med Ros-Maj Hillerström som sekreterare
lotsade sammanträdet smidigt genom dagordningen.

Sverre Smevold, avgående valberedare, gör PR för det
trevliga arbetet i valberedningen.
Styrelsen som ska leda föreningen närmaste året består
av:
Ordförande: Kenneth Rosbäck
Vice ordf.: Berit Larsson
Kassör:
Siw Sandell
Sekreterare: Margith Winkelsjö
Ledamöter: Kent Östman, Ros-Maj Hillerström,
Ulla-Britt Neider
Suppleanter: Dan Vikström, Ingrid Back
Vi hälsar Ros-Maj välkommen till styrelsearbetet.

Martin Bergh och Ros-Maj Hillerström ”byter
adresser” under Margith Winkelsjö´s uppsikt.
Till avgående ledamöter, förtroendevalda samt till
mötespresidiet utdelades blommor med ett varmt tack
för väl uträttat värv.
En tulpanbukett utdelades också till Per-Henrik
Söderman som fyllde år på årsmötesdagen

Stående f.v. Ros-Maj Hillerström, Margith Winkelsjö,
Siw Sandell, Kent Östman, Ingrid Back, Ulla-Britt Neider
Sittande f.v. Kenneth Rosbäck, Berit Larsson och
Dan Vikström

På kommande…
Kyrkdagarna
15-16 mars
Lördag: Samkväm kl. 18.00
Söndag: Högmässa kl. 11.00
I år kommer Tomas Ray från Borgå
stift. Tomas arbetar i dag som
stiftssekreterare för mission och
internationellt arbete vid
Domkapitlet i Borgå. Han kommer
ursprungligen från Jakobstad, men
har sina rötter i Karvat, Oravais där
han numera har sina föräldrar
boende.
Tomas har studerat teologi vid Åbo
Akademi och han har varit präst i
Helsingfors i 16 år.
Han har besökt våra Kyrkdagar
tidigare, år 2004.

Resor
Medlemsmöte
23 mars kl 14.00
I sedvanlig ordning har vi ett
Medlemsmöte 1 månad efter
Årsmötet.
Nytt för i år är att vi har en
trevlig programpunkt på
programmet innan vi sätter
igång diskussionerna.
Britt-Marie Larsson Fitlines
kommer och pratar en stund om
Måbra/ Energi. Vi får också
provsmaka kosttillskottet/
drycken hon pratar om. Vill du
veta mera gå in på
www.pm-sweden.se/fitline

Vi samlas kl 18.00 på
lördagskvällen och temat som
Tomas pratar över, är just ”Mission
och Internationellt arbete”
Ulla-Britt Neider deltar med några
sånger under kvällen och vi kommer
givetvis att sjunga tillsammans ur
vårt häfte med ”Andliga Sånger”

Vi äter på Jakobshöjdens Wärdshus.
Vanligt lunchpris 90: -/portion
gäller även helgerna där.
Man kan välja mellan 1 kött och 1
fiskrätt.
Följ gärna med på söndag efter
kyrkan och ät lunch med gästerna
och ett flertal föreningsmedlemmar.
Vill du följa med på den
gemensamma lunchen ring till
Margith på 021-35 92 01 eller
0703-476 476
Eller så bokar du själv på:
021-12 77 56

Tryck

Flerdagskryssning med en av de
modernaste färjorna, där man
kan ta del i aktiviteter ombord,
äta gott, gå på SPA eller bara
slappa.
Ytterligare information får ni
från Siw eller Ulla-Britt.
Ni lämnar också
Intresseanmälan till dem
Siw: 070-2749897
Ulla-Britt: 021-18 05 33

Kaffe serveras och traditionsenligt
avslutar vi kvällen i Kyrksalen.

Dessutom medverkar Tomas i också
söndagens högmässa som leds av
Sven Eriksson.

Finns intresse för en ny
teaterkryssning till Helsingfors
har vi i höst möjlighet att resa
och se Mamma Mia på Svenska
Teatern.

Sedan filar vi ytterligare på
Verksamhetsplanen och
diskuterar hur vi tillsammans
ska ro alla evenemang i land.
En genomgång av policyfrågor
kanske också är aktuella, det är
länge sedan vi diskuterat
föreningens policy, både internt
och externt.
Förhoppningsvis kan vi delge
mera information om vår
föreningslokal.
Vi serveras kaffe med gott dopp
därtill.
Alla som har synpunkter på vår
verksamhet och framtid är
välkomna söndagen den 23
mars.
/Styrelsen

MAMMA MIA!
Succén i siffror.
MAMMA MIA! fortsätter att slå
hisnande rekord världen över. Vi
har tagit del av den senaste
statistiken. Siffrorna som visar
vilken succé MAMMA MIA!
fortfarande är över hela välden.
Snart är det Helsingfors tur.
Svenska Teatern har redan sålt
35 000 (72 %) av höstens biljetter.

EU valet i maj
I Finland röstar man den 25 maj
och förhandsröstning sker i
Sverige 14-17 maj.
FSV kommer även denna gång
att stå som arrangörer för
valförhandsröstningen
16 o 17 maj i Västerås
Föreningslokalen är öppen för
valdeltagande
Fredag 16 maj 15-18
Lördag 17 maj 11-14

