I sista minuten!
Det har kommit förfrågningar om
föreningen kan ordna en kurs i hur man
hanterar digitala bilder. Från kameran
till förvaring och upplägg i album på
datorn. Många av oss har massor av kort
som man inte längre hittar och det är
tråkigt.
Är du intresserad av en sådan kurs, hör
av dig till någon i styrelsen eller på
föreningen infoadress.
Deadline nästa utskick: 1 mars 2014
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Finlandssvenska föreningen i Västerås
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Sittande fr. vänster: ordf. Kenneth Rosbäck, Ulla-Britt Neider, Siw Sandell och Bo Wihlman
Stående fr. v: Margith Winkelsjö, Ingrid Back och Berit Larsson.
Frånvarande: Dan Vikström och Kent Östman

Det här har också hänt
Kulturell höjdpunkt
Den 19 samlades vi till en konsert som Oravais
Manskör, Stråkkvartetten Regionora och ett gäng
Folkdansare bjöd på.
Bowlinggruppen hade skött om dekorationerna och
Anitas blommor var så vackra i höstens färger. Till
detta kom Leifs textade namnskyltar. Skyltar som
bestod av pressade höstlöv med vars och ens namn.
Originellt och trevligt!
Alla i bowlinggruppen har bidragit var och en på sitt
sätt till att göra festen så trevlig som möjligt, vilket
styrelsen är oerhört tacksam för.
Vi fyllde Tegnérmatsalen och hade flera på
väntelistan. Vi som var där fick uppleva en otroligt fin
kväll.
Carl-David Wallin berättade om kören och om deras
resa som också innehöll flera stop än just Västerås.
Bjarne Andersson, körens ordförande presenterade
Oravais och överlämnade till vår förening, en bok om
åren 1808-09.
Han gav oss också Adlerkreutz kulor att smaka på,
tack och lov i form av choklad, samt lite annat gott
producerat i Finland.. Kören bjöd på en bred och
blandad repertoar. De hade tre duktiga solister i kören
Bengt Andersson, Göran Westerlund och Armas
Tiittanen. Förutom de vackra finlandssvenska
sångerna sjöng de också några modernare rikssvenska
låtar, som t.ex. ”Stad i Ljus”, ”Guldet blev till sand”
och ”Flickor bak i bilen”
Avslutningssången Finlandia gjorde publiken euforisk
och kören fick motta stående ovationer.
Varvat med körsång uppträdde också Stråkkvartetten
Regionora och folkdansarna.
Regionora bjöd på härligt fiolspel och basgitarr. Allt
från vemodiga låtar till en sprittande Säkkijärvin
Polkka. Erik Nygård, som också ingår i Regionora är
en otroligt skicklig violinist. Han spelade två
solostycken under kvällen bl.a. "Czardas” och
publiken satt som trollbundna. En riktig virtuos på sin
fiol, det är han Erik!
Folkdansarna bjöd också på en härlig uppvisning i två
omgångar. Både snabba och roliga danser till den
traditionella menuetten

Regionora med Mikael Södergård på bas, Lars-Erik
Nygård fiol och främst i bild den suveräne violinisten
Erik Nygård.

Menuetten från orten, är att måste för alla
österbottniska danslag, men vad som imponerade mest
var att de valde den varianten där man hoppar den
sista avdelningen. Vilken kondition de hade, dessutom
höll de linjerna raka! Proffsigt!

Avslutningen med Sakaris vals var mycket vacker.
Vid kaffet tackades artisterna sångledes av Ulla-Britt.
Kören fick föreningens standar, som mottogs av CarlDavid. Sedan fick alla medverkande, i stället för en
ros, en burk Västerås gurka. En lite annorlunda, men
för västeråsbesökare en utmärkande och kul present.
Även Håkan, en av kvällens viktigaste personer,
tackades för den hjälp han gett oss med ljudtekniken.
Sedan spelades upp till dans.
Efter några timmar kunde vi nöjda och tacksamma
över ett ännu väl genomfört arrangemang packa ihop
våra grejer och åka hemåt i den kyliga natten.
Minnet av den varma och gemytliga stämningen, allt
det fina i musik/sång och dans sammanhang vi upplevt
under kvällen följer oss länge än.
/Margith
Flera bilder från festen kan du se på vår hemsida
_________________________________________

Sånggruppen.
Sånggruppen startade årets övningar den 8 januari
2014. Vi har träffats varannan onsdag i lokalen och
sjungit våra välkända och kära sånger men även nyare
slagdängor.
Med uppehåll för den goda kaffetåren och de goda
kakorna förstås.
Den 8 maj avslutades vårens övningar med en lunch
på Kolbäcks Gästgiveri där vi även sjöng ett par
lämpliga vårvisor. Vi hade sällskap v onsdagsgruppen
och snacket gick runt borden och alla trivdes.
Efter sommaruppehållet startade vi den i 8/9 med
samma antal sångare.
Den 8 december på föreningens ”Allsångsstund” sjöng
vi till ackompanjemang av Sven-Olof på dragspel och
med Ulla-Britt som ledare några julsånger.
Jag får tacka alla i gruppen för ett trevligt år och
önskar er en riktigt
GOD JUL och ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR!
Väl mött den 8 januari 2014.
Var rädda om er, i halkan och kylan.
Kram Margaretha

Det här har också hänt
Pidrospelarna har varit flitigt i farten!
FRIS mästerskapet
I början av november avgjordes vem som är bästa
Pidrolaget i Sverige. Västerås höll sig, som vanligt,
högt på prislistan.
Vann gjorde Upplands -Väsbylaget
Kjell Ahlström/ Tage Andtfolk som i finalen slog
Marianne Karlsson/Yvonne Plantin från Västerås.
På tredje plats kom också ett Västeråslag, Bo
Whilman och Reijo Forsgård.

___________________________________

Pidrons eget Klubbmästerskap
Den 30 november spelades KM i Pidro av våra egna
medlemmar. 9 lag startade klockan 9 på morgonen
och gjorde upp om vem som skulle få sitt namn
inristat i bucklan för år 2014.
Förmiddagen gick under lugna och gemytliga former.
Lunchen, en jättegod köttgryta med valfritt tillbehör
hade Yvonne och Britt-Mari tillrett. Den goda maten
gav alla nya krafter och energi att fortsätta
eftermiddagens duster. Det var mycket uppskattat och
ett stort Tack till kockorna.
Tack vare Leifs snyggt textade whiteboardtavla,
kunde vi följa ställningen mellan lagen under dagens
gång. Bosse höll i den tekniska biten och fungerade
som spelledare under dagen.
Inför finalen hade lag Marianne/Margith 8,
Reijo/ Bosse 6, Per-Henrik/Lilli 5, och Kaj/Leif 5
matcher vunna.
I Finalen möttes Reijo/Bosse och Marianne/Margith.
En match som vanns av herrarna i två raka spel.
I matchen om bronset vann Lilli/Per-Henrik över
Leif/Kaj.

Onsdagsgruppen
Den 4 dec. hade vi avslutning för det här året, med
Jultallrik. Den intogs under stoj och glam. Julsånger
sjöngs och Paula läste en dikt som hon själv skrivit. Vi
avslutade med kaffe och hembakade munkar som Elna
hade gjort.
God Jul och Gott Nytt År!
/Kerstin

Från Vänster: Per-Henrik o Lilli, de nya mästarna
Bosse o Reijo, Margith o Marianne. I bakgrunden:
Dagens prisutdelare och tillika föreningens ordförande
Kenneth Rosbäck.
___________________________________________

Pidrogruppen
Vi samlas kring bordet. Underbart Gott var all
julmaten.
___________________________________________

Bowlarna
Vi har tränat varje tisdag mellan 12.00 och 13.00. Ett
energiskt gäng som alltid ”fajtas” och ger järnet. Men
vi hinner också med den sociala biten och att bry oss
om varandra. Den 23 september hade vi besök av
Ålands När TV som intervjuade några av oss. De lärde
sig också lite grann om bowlingen och spelade några
serier med oss.
Nu återstår bara säsongsavslutningen ” JULKULAN”
Vi startar den 7 januari
Väl mött då!
Norma och Leif

Från 12 september och fram till Jul så har vi träffats
14 veckor för kortspel. Stämningen i gruppen är hög
och på de gemensamma fikarasten diskuteras allt
mellan himmel och jord.
Tävlingar som varit under hösten kan du läsa om ovan
Den 12 december har vi avslutning med glögg och
pepparkakor.
Vi startar den 9 januari samma tid och Välkomnar då
vår nya gruppledare Yvonne Plantin.
Nu tackar jag för de här åren och önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

Lilli

Säljes!
Komplett Petalaxdräkt storlek 36 i mycket fint skick.

Parkering!
Vid föreningslokalen finns enbart 2
platser för handikappfordon. I övrigt
gäller markerade parkeringsplatser.
/styrelsen

_____________________________

Tack !

Hans Eriksson, Tillberga
Tel: 021-661 93, 070-679 76 31.
______________________________________________________

Uppdatering av Medlemsregistret.
Nu är det dags!
Varje år går vi igenom vårt medlemsregister och rättar till ev.
felaktiga adresser.
Vid varje utskick är det ett par tre försändelser som kommer i retur
och det vill vi undvika.
Nu vill vi ha allas hjälp! Om du känner någon som har flyttat från
eller bytt adress inom stan eller på annat sätt lämnat vår förening, hör
gärna av dig till Siw på tfn. 070-2749897 eller också till
info@finlandssvenskar.se
Tack på förhand / Styrelsen

_____________________________________________

Släktforskarkursen
På torsdag förmiddagar har 8 släktforskningsintresserade
medlemmar samlats i klubblokalen. Det har varit både nybörjare och
vana forskare. Vi har haft glada sammankomster där vi berättat om
våra framsteg. Delat med oss av erfarenheter till de nya och kommit
med tips.
Vi började med att fylla från minnet på en antavla. Sedan skriva
historik om personerna. Vi skulle titta i kofferten om vi hade gamla
brev bilder med mera som vi kunde få reda på mer om genom att
intervjua våra äldre släktingar. Vi har med datorns hjälp tittat på
kyrkoböcker i Finland mm.
Det har varit roligt att leda denna grupp i föreningen. Kanske skall vi
träffas då och då i vinter för att se hur det går med vår forskning.

__________________________
Från Yvonne Schönberg
per mail:
Tack för hågkomsten på
bemärkelsedagen!
___________________________

MARGARETA, FRAMFÖR VI
VÅRT VARMA TACK

Främst sitter: Megan
och Siw sen är det
Henry, Rolf och Henrik.
Längst bak sitter Synnöve.
Johan och Ulla-Britt
saknas och Margith plåtar

______________________________________________

För allt vänligt deltagande som
visats oss i vår stora sorg, vid
Margaretas bortgång,
framför vi vårt varma Tack!

OBS Boka nu!! 15-16/3 för Kyrkdagarna

Tapani med familj

Hälsningar Bo Wihlman

Tryck

