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Deadline för nästa utskick 23 aug.
Läs mer på hemsidan

Läs mer på hemsidan

Sol, vind och vatten - kryssning 16/7
Alla aktiviteter är nu lagda i malpåse för att plockas
fram igen till hösten. Just idag är det strålande sommarväder med vind i seglen.
Önskemål om aktiviteter, även under sommaren,
framkom på medlemsträffen den 10 maj. Därför har
vi tagit fram en tur på Hjälmare kanal den 16 juli,
som funnits ett tag på hemsidan. Intresset har inte
vaknat än? Det är en mycket fin resan med bra
guidning av kaptenen.
Det finns 25 platser reserverade men för att vara
säker på att få plats, måste man förskottsbetala
kr 250:- senast den 25 juni och då är resan
sponsrad med 100:-/medlem. Det går att stiga på
samma dag, och betala 350:- till personalen om
plats finns. Kom med på resan och upplev en härlig
utflykt!
Väl mött!

Se bif info.

Rapport från pidrogruppen
Vi har haft en bra säsong, cirka 25 st deltagare och
16 träffar under året. Vi har det alltid trevligt i
synnerhet under fikat, Vi turas om att bjuda på
kaffebröd.
För andra året i rad avslutades säsongen med
”Klöverfemman” inte att förväxla med Pidromästerskapet som går på hösten. Först spelades
grundspelet alla mot alla. De som fick mest poäng
och vinster gick till final. Bosse Wihlman var
spelledare o enväldig domare. Grande finale vanns
av Margith Winkelsjö och Marianne Lönnqvist.
2.a kom Reijo Forsgård och Bo Wihlman och
3.a blev Norma och Leif Hagvik. På en hedrande
4.e plats Margareta Tarvainen o Kerstin Söderman
Vi startar 10 sept. Plats finns för fler spelare.
Önskar alla en fin sommar/ Lilli Raunås

Stadsvandring i Västerås centrum
under 1½ timme med Irene Sangemark, en erkänt
duktig och kunnig guide den 20 aug kl 13.00. Samling
utanför Skrapan mellan Stora gatan och Kopparbergsvägen. Ingen avgift. Efteråt kan vi ta gemensamt fika på
något mysigt ställe. Ingen föranmälan.
Välkommen på en intressant vandring!

Surströmmingsfesten inställd
Det blir inte någon surströmmings- /sillfesten i år. Efter
förfrågan om intresse, att hålla i festen, finns hos
grupperna, har vi inte fått något positivt svar. Intresset har
också varit svagt de senast åren, så därför bestämde
styrelsen på sista mötet att ställa in festen.
Kanske det finns ny entusiaster nästa år.!

Vi kommer att ha körbesök, höstfesten och Lucia
samt teaterbesök och studiebesök under hösten mm.
--------------För övrigt har vi startat planering av 100-års jubileumet
2017 av Finlands självständighet, tillsammans med
övriga föreningar med rötter i Finland. Det kommer att
bli många fina program.
*

Dessutom fyller våra kyrkodagar 50 år nästa år.
Biskop emeritus Erik Vikström med fru Kerstin kommer
till kyrkdagarna den 2 och 3 april 2016. Det var några år
sedan han var här. Det känns bra och tryggt att få hans
stöd.
*

Har du betalt Din medlemsavgift 2015?

Glad midsommar ! Och en riktigt skön sommar
till alla medlemmar!'/Styrelsen
/ss

