Välkommen till nya styrelsen

UTSKICK No: 1

Medlemsmöte m sopplunch
Teaterresa till Åbo

2016

Finlandssvenska föreningen i Västerås

Kyrkdagar 23 april
Deadline för nästa utskick 1 april

Årsmötet den 21 febr kl 15.00
hölls i inhyrd lokal på Ringduvegatan 1. Vice ordf.
Ture Viklund hälsade 25 medlemmar välkomna.
Parentation hölls av Ulla-Britt Neider över 9
medlemmar och f d medlemmar som avlidit under
året, genom att tända 9 ljus och läsa välvalda dikter.
Årsmötets ordförande Martin Berg med Margith
Winkelsjö som sekreterare skötte förhandlingarna
snabbt och effektivt. Valberedningen hade gjort ett
mycket bra arbete med alla poster besatta. Martin fick
också skickligt fram en ny valberedning.
Årsavgiften beslöts till oförändrat
kr 150:-/person. Inbetalas senast 31mars.
Glöm inte uppge era namn!
Kaffe med semla serverades och tulpaner delades
ut till alla som lämnat sina uppdrag samt till
flyttgänget efter vattenskadan.

Nya styrelsen för 2016 består av:
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Kenneth Rosbäck
Johan Franzén
Ture Viklund
Kjell Nyman
Ulla-Britt Neider, Ingrid Back och
Ros-Maj Hillerström
Ersättare
Tapani Harju och Kristian Sjödahl
Välkommen Johan och Kristian in i nya styrelsen.

www.finlandssvenskar.se
Detta är adressen till föreningens hemsida.
Alla ni, som har dator, smartphone eller mobil, som
ni kan Gogla på, gå in på den här filen för att se
nyheter och inägg, så är ni förhoppningsvis bättre
uppdaterade. Verksamhetsberättelsen 14 sidor ligger
under administration.

Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

www.finlandssvenskar.se

Årets kyrkdagar 50-år
hålls den 2 och 3 april
i Mikaelikyrkan.
Vi får besök av Erik Vikström biskop i Borgå
stift 1983-2006. Han har besökt oss tidigare. Han
är farbror till nuvrande biskopen Björn Vikström
och en yngre bror till John Vikström.

Lördag den 2 april kl 18
sedvanligt Samkväm
med kaffeservering
Söndagen den 3 april kl 11
Högmässa
Kyrkkaffe
Från Lundby församling deltar Sven Eriksson
bägge dagarna och eventuellt ”Jubileumskören”
Efteråt gemensam lunch på Jakobshöjden.
***

Medlems- o planeringsmöte
Kenneths hemkokta ärtsoppa

Vi slår ihop detta till ett
LUNCHMÖTE lö 19/3 12.30
och bjuder på lunch, kaffe o kaka.
Vi hoppas på att många kommer med
sina idéer, framtidsvisioner och tycker till
Eller bara vara med!

Lokal: 54-an ?

Välkomna!
Anmälan är bra men inte tvunget

