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På Gång….
Höstfest
Lördagen den 15 november kl. 17-23
träffas vi under enkla och gemytliga former, äter
en bit mat tillsammans och de som så tycker, tar
en svängom
OBS tiden! Vi samlas vid 16.30 för lite mingel
och prat.
Platsen är Samlingslokalen på Ringduvegatan
1- 5 (på baksidan av huset)
Karta med parkeringsplatser och tillfartsvägar
bifogas.
Bussförbindelserna är mycket bra!
Menyn: Fläskfilé m rödvinssås, potatisgratäng o
sallad, måltidsdricka.
Kaffe och kaka.
Entréavgift 140: - per person

www.finlandssvenskar.se

På Gång….
Snapsvisor, allsång, historier och div tävlingar,
så mycket vi hinner med, ingår också i priset.
Lotterier och dans till CD-musik

Vin, snaps eller starka drycker tar var o en
med sig i önskad mängd!
Anmälan snarast möjligt, eftersom vi denna
gång har ett begränsat antal sittplatser, till:
Norma Hagvik på 021-33 14 33 eller
Margareta Smevold på 021-709 44
alt. 38 30 90
Från den 10 november är anmälan bindande,
för då måste exakt antal matportioner beställas.
Ta med vänner och bekanta till en trevlig
samvaro!

Alla är välkomna!

Vad händer mera…

Senare kommer det här…

Samling inför Julen!

Årsmötet
Hålls stadgeenligt i slutet av februari, men
Den 6 december samlas vi i Föreningslokalen kl. redan nu kan alla medlemmar tänka till, om
14.00
ni vet någon som ni gärna vill ska jobba i
Föreningen bjuder på Självständighetskaffe och styrelsen för nästa år.
tillsammans sjunger vi aktuella sånger.
Tipsa valberedningen som i år består av:
Alla kan bidra med en dikt eller betraktelse
Lilli Raunås 021-30 07 28
kring den aktuella dagen.
Margaretha Tarvainen 073-570 29 16
Britt-Marie Persson 070-947 94 51
Varmt Välkomna!
__________________________________
______________________________________
Klubbmästerskapet i Pidrospel 2014
spelas i Föreningslokalen torsdagen 11 dec.
Anmälan till Pidroledaren Yvonne Plantin
på tfn: 021-35 56 19
Alla Pidrospelande medlemmar är
välkommen att delta.
_______________________________________
Klubbmästerskapet i Bowling 2014
Vi spelar ”Julkulan” en tisdag i början december
i Bellewuehallen.
Anmälan till: Bowlingledarna Sverre och
Margareta Smevold på tfn: 021-70944
Alla bowlande medlemmar är välkomna att
delta!
___________________________________
Temamöte 10 januari
kl. 15.00 på
Hammarby Mötesplats

Den 17 mars åker vi till Helsingfors och
ser Mamma Mia!!
Siw har förbokat 20 biljetter, så först till
kvarn får följa med!
Priset per person:
Insideshytt 1887:Utsideshytt 1987 :Priset inkluderar:
Buss fr. Västerås, Skeppsmeny och
Viking buffé, frukost och teaterbiljett.
Blir vi flera tillkommer mängdrabatter!!!

Per-Olof Holtti berättar om sitt liv och sitt
arbete som sjukhuspräst i Västerås.
Ulla-Britt Neider, Gullan Persson och
Per-Olof Holtti bjuder på sång och musik
Allsång
Kaffe m. dopp
Ta gärna med vänner och bekanta till en
intressant och givande eftermiddag.

Alla är välkomna!

Siw tar emot anmälningarna på
tel:021-24606
070-2749897
s.h.sandell@telia.com
______________________________________

Ett Studiebesök på Tingshuset är under
planering. Det blir efter årsskiftet och
kommer med i nästa utskick. Det blir säkert
en intressant upplevelse

Hänt sen senast…
Suströmming!

Temadag

Den 6 september åt vi surströmming/sill
tillsammans i den jättefina lokal som M/S Livia
har på Skomakargatan.
Ett femtiotal gäster var anmälda, men tyvärr
blev det flera i ”sista minuten” bortfall.
Vi som var med hade en trevlig kväll. Maten var
god och riklig.
Alla gästerna kunde backa flera gånger och det
blev ändå mat över.
Trubaduren Jocke Persson hade en varierande
repertoar med bl.a. Cornelius, Leonard Coen och
många andra kompositörers fina och kända låtar.
Tillgängligheten till festlokalen var förträffligt,
utrymmen var väl tilltagna. Allt var nytt och
fräscht och ett bra dansgolv bidrog till att
stämningen blev den bästa. Humöret var på topp
bland festdeltagarna, det kunde inte bli bättre!
Pidrogänget får en stor eloge för sitt
festfixararbete!

Onsdagsgruppens veckomöte den 8 oktober var
välbesökt.
Vi hade besök av Iris Palo som demonstrerade
många olika varianter av sina Aloe Vera
hudvårdsprodukter.
Traudi Jakobsson demonstrerade sina smycken
gjorda av handvalsat glas.
Varje smycke är unikt och glaset i olika färger är
sammansmälts i fusingteknik.
Till kaffet avnjöts Elna Nymans goda
hembakade ”örfilar” och sina kakor som smälte
som smör i munnen.
/Margaretha och fotografen Kaj

Traudi Jakobsson och Iris Palo
_______________________________________

Eila, Lennart och Bo t.v.
Lilli o Mariann t.h. tar för sig av läckerheterna

_______________________________________

Pidrogruppen
fortsätter att träna varje torsdag kl 13.00
Det finns fortfarande plats för 4-6 spelare till.
Känner du dig sugen på att lära dig nåt nytt, så
kom till Föreningslokalen och se hur det går till!

Studiebesök
Finlandssvenska föreningen besökte stadshuset
den 16 sept.
Guiden Mats lotsade oss på ett kunnigt och
charmerande sätt in bland konst och sevärdheter.
Alla besteg klocktornet med de 47 klockorna.
Besöket avslutades med kaffe på
Stadshusrestaurangen
SIW SANDELL

Allmänt
Collage från olika tillställningar
2 x 80 År !
I mitten av oktober med en dags mellanrum
fyllde Lilli och Palle Raunås 80 år.
Båda har varit aktiva i föreningen i många år.
Mest engagerade i Onsdagsgruppen och i
Pidrogruppen, men även i bowlinggruppen.
Lilli också har varit ledare i Pidrogruppen, hon
har även suttit i Valberedningen under flera år.

Surströmmingsfesten

Pidrogänget uppvaktade med blommor

Marja-Liisa Lindedahl, Marjatta o Runar
Stenlund, Viviann Smeds.

Demonstration i Föreningslokalen

Fr.v Per-Henrik Söderman, Kerstin Söderman,
Elis Stenholm, Margaretha Tarvainen.
Sittande: Jubilarerna Palle och Lilli Raunås
______________________________________
Vi har fått några nya medlemmar under sista
halvåret. Det är en positiv utveckling.
Vi behöver ännu mer påfyllning till aktiviteterna
och festerna, för många av våra medlemmar har
kommit upp i åren och tar det gärna lugnt
hemma hos sig.

På vänstra sidan: Marita Kronqvist, Kerstin
Söderman, Elsie Rönn, Margaretha Tarvainen,
Elna Nyman. Lilli Raunås studerar utbudet.

Pidrospel

Bjud gärna med vänner och bekanta till
gruppverksamheterna. Vi har plats för fler, både
sångare, bowlare, kortspelare och i
Onsdagsgruppen.
Föreningens överlevnad och verksamhet är
beroende av aktivt deltagande.

Material efterlyses till Hemsidan, Medlemsnytt
och Facebook. Ju fler som kommer med inlägg
desto intressantare blir vi.
Alla aktiviteter annonseras i vlt, under ”Vad
händer”

Sven Björkstrand och Britt-Marie Persson

