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På Gång….
Årsmötet den 22 februari i Föreningslokalen
samlade 24 medlemmar. Årsmötet klarades av
snabbt och proffsigt av konsul Martin Berg som
Januari 10
höll i klubban. Sekreterare Kaj Nygrund.
Februari 21

Nya styrelsen för 2015:
Ordförande:
Kenneth Rosbäck
Vice ordf
Ture Viklund
Kassör
Siw Sandell
Sekreterare
Ulla-Britt Neider
Ledamot
Ros-Maj Hillerström
Ledamot
Ingrid Back
Ersättaret
Tapani Harju
Ersättare
Helena Granholm
Till alla de som lämnat sina uppdrag som
styrelsemedlemmar eller gruppledare vill vi
tacka för ert stora engagemang.
Ett stort TACK till Kerstin Söderman som lett
Onsdagsgruppen under 14 år.

Margith Winkelsjö avgick efter många år i
styrelsen och som dess ordförande och nu
senast som sekreterare. Hon har lagt ner ett
otroligt arbete på att utveckla och lyfta
föreningen för att vara ”med i tiden”. Hon
startade bl.a FSV.s hemsidan och Facebook.

Verksamhetsplan
Våren 2015
P-O Holtti, Hammarby mötesplats
Lappfjärds Dam- o Manskör,

22

14-15
.

.
.

April
.

Årsmöte, klubblokalen
Mars
Kyrkdagar Ann-Britt o Fride
Hedman från Borgå
1 7-19 Teaterresa Mamma Mia, H-fors
23 Besök på Tingsrätten, guidning
22 Konsert med Rikard Land,
i Centrumkyrkan
23 Pidromästerskapen
Tema "Må bra"

Maj
.
Juni

10 Medlemsmöte
Vårstriken i Bowling
7 Våryra i pidron
Båtresa på Mälaren
Säsongsavslutningar
***
Bowlinggruppen tränar varje tisdag kl 15.
Sånggarna tränar onsdag jämn vecka kl 13.
Onsdagsgruppen träffas ojämn vecka kl 13.
Pidron varje torsdag kl 13.
***
FSV.s Pidromästare utses

Årsmötet beslöt vidare att medlemsavgiften
för 2015 är oförändrad kr 150:-/ medlem
Betala till PG 69 17 41 – 3.
Göm nte ange ERA NAMN på PG-blanketten
eller elektroniskt.
Sista betalningsdag 30 april.

Torsdagen den 23 april går föreningens
pidromästerskap av stapeln på klubblokalen.
Deltagarna är så många att man delat upp gruppen i
två grupper.
Grupp 2 kommer att spela den 7 maj.

Lappfjärds konserten

Blommor delades ut till Ulla-Britt och Gullan
och de som arbetat under kvällen avtacka-des.
Kvällen avslutades med andakt av Fride
Hedman. En mycket givande kväll.

I söndagens Högmässa predikade Ann- Britt
och från Lundby församling medverkade som
liturg Lars Erik Eriksson samt Lundby
kyrkokör.
Vid kyrkkaffet avtackades Mikaelikyrkan, med
Vilken härlig kväll vi upplevde den 21 febr i
en ljusstake i trä till Gertrudssalen, tillverkad
Västerås på Kyrkbacksgården när 36
körsångare ur Lappfjärds dam- och manskörer, och skänkt av Jörgen Granlund.
samt två dirigenter och flera solister gav härlig Många medlemmar deltog efteråt i den
traditionsenliga gemensamma lunchen.
konsert. Kvällens konferencier var strålande
och skötte sig med bravur. Mycket trevligt och En givande och intressant helg.
mycket skön körsång, fina soloframträdanden Vi ser fram emot vår 50.e kyrkhelg.
och andra trevligheter ja t o m revynummer
fram-fördes.
Musikalen Mamma Mia
En "Kärlekskväll" med fin gemenskap och
vänskap över gränserna och en välfyld aula.
Vi var 16 förväntansfulla personer som den 17
mars åkte på kryssning till Helsingfors för att
iförsta hand se Musikalen Mamma Mia.
Vi hade middag och frukost på både dit och
Årets kyrkdagar
hemresan. Lugna tysta hytter avskilt för oss.
Och vårens underbaraste väder. Så vi mådde så
Årets kyrkdagar 14-15 mars inleddes på
bra.
lördagen med sedvanligt samkväm i
Musikalen var fantastisk. Vilka sångare, vilka
Gertrudssalen med pens. prästerna Ann-Britt
dansare. Helt otroligt. Det var verkligen en
och Fride Hedman från Borgå.
Ann-Britt höll föredrag över ämnet: Var har vi upplevelse som man sent kommer att glömma.
Gå och se den!
våra rötter och hemkänsla egentligen? Är det
platsen där vi lekte som barn, eller är det en ny
trygg plats där vi rotat oss under livets gång?
Eller är vi digitala nomader utan rötter, som
Studiebesök på Tingsrätten
samlas och sprids över jorden! Broarna med
Kärlekslås som poppar upp i alla städer, säger Den 23 mars var vi några stycken nyfikna
det något annat? Vad har det för innebörd.
på studiebesök hos Tingsrätten. Vi välkomUnder kaffestunden var samtalsämnena många nades av rättens väktare, som visade sig vara en
och livliga. Ulla-Britt Neider ack-ompanjerad kunnig och engagerad guide. Han berättaden
av Gullan Persson framförde under kvällen
om det nya tingshuset, som inte många kände
flera finstämda sånger. De ledde även allsången till, och alla deras olika lokaler. Efter lunch var
med läsarsånger och vackra kända visor.
vi några som åhörde en riktig rättegång.
Ann-Britt visade sedan ett mycket intressant
Intressant och lärorikt.
bildspel över både gamla och nya Borgå.
Som tack till gästerna överlämnades en
Skultunaängel och ett exemplar av
jubileumsboken.

FSV blev FRIS pidromästare.
Den 14 mars, på inbjudan av FRIS, deltog
8 deltagare (4 lag) från Västerås i FRIS
pidromästerskapen 2015, som ordnades av
föreningen i Fagersta.
Efter frukost genomfördes grundspelet i två
lottade grupper. Till lunch serverade Inger
Nyholm köttsoppa och stämningen var fin.
I finalspelet tog Väteråsarna hem storkovan.
Mästare 2015:
1.a Kaj Nygrund & Leif Hagvik, Västerås
2.a Kerstin Nygrund & Norma Hagvik, Vås
3.a Peter Nyblom & Bjarne Riska, Fagersta
Tack till Fagersta för en mycket välordnad
tävling. Bucklan hamnade i Västerås.
/GRATTIS från styrelsen

Ordförande har ordet

Konsert
”I Rörelse”

Pianist: Rikard

Land

Onsd 22 april kl 18

i Centrumkyrkan
Klassiskt, jazz och modernt

Hej på Er alla! Våren och ljuset kommer
med stormsteg, underbart. Nytt styrelseår
efter årsmötet, spännande med så många
Diktläsning: Ulla-Britt Neider
nya styrelsemedlemmar.
Vi har kommit igång så sakteliga, jag ser
med tillförsikt fram emot att jobba på
Entre 50:ytterligare ett år.
Som Ni kanske märkt så har våra utskick
(medlemsnytt) ändrat utseende. Jag har
sedan årsskiftet sålt Office i Västerås, så nu
Välkommen!
får vi vända oss till kommunen för
tryckning.
Jag letar efter nått intressant att starta eller
Fsv Finlandssvenska föreningen
köpa upp, också det spännande vem vet var
***
man hamnar!
Väl möt nu alla som kan komma den 10/5
Rikard Land är en skicklig pianist med en
på vårt medlemsmöte som startar med
gedigen utbildning, stor erfarenhet och bred
smarrig tårta 15.00 i klubblokalen.
Västerås 2015 04 13
Med vänlig hälsning
Kenneth Rosbäck, ordförande i FSV

repertoar. Han har vid flera tillfällen spelat för
oss i vår förening.
Kom och få en skön musikupplevelse i 1 tim
Ha en riktigt hääärlig vår! /Styrelsen/ SS

Medlemsmöte 10 maj kl 15. Vi börjar med
kaffe och kaka, under tiden brainstorming.
Väl mött!
Styrelsen

