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UTSKICK No: 6

till alla medlemmar

Finlandssvenska föreningen i Västerås

2015

Morkullegatan 14, 724 69 Västerås
Deadline för nästa utskick 20 jan

Årsmöte
sönd den 21 febr kl 15.00
i Föreningslokalen.
Kom och gör din röst hörd!
Hur skall vi jobba vidare i föreningen?

***

Årets kyrkdagar
som firar 50-århålls den 2 och 3 april
i Mikaelikyrkan.
Vi får besök av biskop em Erik Vikström.
Mer program senare.

***

www.finlandssvenskar.se

Verksamhetsgrupperna
startar det nya året på följande tider:
Bowlinggruppen tisdag 12/1 kl 10.45.
Onsdagsgruppen onsdag 13/1 kl 13.
Sånggarna onsdag 20/1 kl 13.
Pidron torsdag 14/1 kl 13.

Nya medlemmar är mycket välkomna!
***

Studiebesök på

Lilla Julfesten den 28 nov

Hälleborgs äldreboende

lockade 32 deltagare. Allmänna omdömmet är
att det var en mycket trevlig kväll. Det var
verkligen bra stämning på festen! Stort TACK
från styrelsen till dem som jobbade och stod för
arrangemanget.

Bäckbyvägen 3
onsdagen den 27 jan kl 13.00

***
Onsdagsgrupp besökte Sala
Onsdagsgrupp gjorde en liten utflykt till vår
trevliga grannstad Sala den 21 okt.
Förmiddagskaffe med gott bröd intogs på ett
trevligt fik, för att orka med alla fina affärer
som fanns i stan. Vi provade och klämde på
olika varor och öppnade våra plånböcker för att
handla. Karlarna var väldigt tålmodiga och
följde damerna troget. Lunch åt vi på en trevlig
restaurang som heter Prat och Mat vilket passade oss utmärkt. En trevlig dag tyckte alla.
Margareta Tarvainen

Boendet är ett av Sveriges modernaste med
trygghetslösningar som är anpassade efter
den boendes behov. Här finns fantastiska
gemensamhetsutrymmen både ute och inne.
Alla har en egen kontaktman för personlig
omvårdnad.
Verkligen sevärt. Fantastiskt är ordet.
Buss linje 3 stannar utanför. (Det är de
nybyggda husen till höger.)
Vi kommer att stå där och ”guida” er fram.
Anmäl gärna till gruppledarna om du kommer.Vi slutar med gemensamt fika i deras cafè

Tacka till alla ledare och frivilliga som ställt
upp för föreningen och till alla som stöder
föreningen som medlemmar /Styrelsen
/ss

