Augusti 2012
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
Morkullegatan 14, 724 69 Västerås

Nästa utskick kommer i september 2012

Hösten statar med nya friska tag…
Välkommen till föreningens

Sill/surströmmingsfest
på Tidö-Lindö lördagen den 1 sept kl 18.00.
Det är åter höst och därmed dags för den
traditionella och efterlängtade
surströmmingsfesten. Vi hoppas att det som
vanligt blir en välbesökt och rolig fest i glada
vänners lag där klackarna är i taket mer än på
golvet och vi får njuta av årets upplaga av
väljästa strömmingsfiléer. Som vanligt
serveras också sillar i olika smaker för den
som vill avstå surströmmingen.
Kaffe, kaka och måltidsdryck ingår, övrig
dryck tar var och en med efter eget önskemål.
Vi äter och umgås, sjunger, dansar och har
kul hela kvällen lång.
Kom med ditt glada humör och bjud gärna
med dina grannar, släkt och vänner så att de
också får uppleva höstens delikatess och en
välbehövlig avkoppling i höstmörkret.
Ring nu direkt och anmälan dig och dina
medgäster omgående, dock senast den 28 aug
till Runar tfn 021-33 05 54, mobil 070-25 63
843 eller till Marianne tfn 021-75 593.
Uppge namn, telefonnummer och om du vill
äta sill eller surströmming.
VARMT VÄLKOMNA MED ER
ANMÄLAN!

www.finlandssvenskar.se

Studiebesök
Den 23 augusti kl 13.00 går vi på studiebesök
till

Hjälpmedelscentralen
Där kan vi ta del av och få demonstration på
alla nyheter som har kommit sista åren och som
kan hjälpa oss i vardagen.
Det finns så många praktiska mekaniska prylar
som underlättar de flesta situationer som vi
träffar på dagligen.
Varför gå och irritera sig över att vissa saker
blivit svårare att utföra, när det finns tekniska
hjälpmedel som gör det lika lätt som det var
”förr i tiden”.
Studiebesöket är gratis, men anmälan är ett
måste.
Harry tar emot anmälningar på 021-35 92 01
eller 0703- 476 476, senast den 16 augusti.

Alla är Välkomna!
________________________________
Höststädning
Den 20 augusti på förmiddagen samlas ett gäng
för att göra klubblokalen fin inför höststarten.
Har du möjlighet att delta, så är du hjärtligt
välkommen.

Höstens Resa!
Kristina från Duvemåla

Succén på Svenska
teatern i Helsingfors!
Avresa 4 dec kl. 16.45. Åter i
Stockholm 6 dec, på morgonen
Buss går från Västerås kl.
12.50 till Vikingterminalen

Teaterpaket med
matinéföreställning
- Kryssning Stockholm/
Helsingfors, med Viking Line
- B2 hytt, del i insideshytt
(två nätter)
- 2 Middagar, varav den ena
är: Julbord inkl vin, öl läsk och
kaffe
Den andra är: À la carte
Skeppsmeny: Toast skagen,
Fläskfilé eller lax 2 glas vin
och kaffe (förbokas),
- 2 sjöfrukost i Buffén
- Teaterbiljetter till matinéförställningen 5 dec kl. 12.00

Pris kr 1750:inkl.buss 200 kr
WORLD DESIGN CAPITAL
HELSINGFORS 2012

Dessutom i ett julpyntat Helsingfors!
Anmälan 21 aug – 31 aug till
sandell.siw@gmail.com,
Siw mobil: 070-2749897
Betalas senast 30 september till
FSV Plusgiro 691741-3

Välkommen!
Styrelsen / Siw

Grupperna
Pidron startar den 6
september i klubblokalen.
Vi samlas som vanligt kl.
13.00
____________________

Onsdagsgruppen börjar
också i september.
Planerad start den 5 kl
13.00
_____________________

Sångarna startar också
under september.
Närmare datum får ni
från Margaretha på
tfn.021-130972
_______________________

Bowlarna spelar varje
tisdag kl. 12.00.
Startdatum fås från Leif o
Norma på tfn. 021-331433
______________________

Höstfesten 10
november
återkommer vi till i ett
senare utskick.
Boka datumet redan nu!
_________________________

Motionsgruppen har
längre sommarlov. Vi
återkommer med besked i
ett senare utskick.

Temadagar
Studiebesök
gör vi den 23 november kl.
14.00 hos ”Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga” på
Ringduvegatan. Eller den
som vi i dagligt tal kallar
Mormonkyrkan och som
är en av de snabbast växande
kristna kyrkorna i världen.
Det har funnits medlemmar i
kyrkan i Sverige sedan 1850.
Idag har kyrkan ca: 9 000
medlemmar i Sverige och
över 13 miljoner i hela
världen
Vi får en kunnig guide i
Bosse m.fl. som berättar om
deras arbete och visar
kyrkan. Några kanske redan
har besökt kyrkan i samband
med släktforskning. Kyrkan
driver det största
genealogiska biblioteket i
världen: Släkthistoriska
biblioteket i Salt Lake City i
Utah i USA.
Kyrkan driver också lokala
släkthistoriska bibliotek runt
om i världen. De är öppna
för alla som är intresserade
av släktforskning.
Det blir en mycket intressant
eftermiddag och som säkert
breddar vårt kunnande om
de olika kyrkorna som är
verksamma i Västerås.
För att veta hur stor gruppen
blir är det bra om du ringer
till Bosse på tel.
021-15 36 06 eller maila till:
bossew@bredband.net

Alla är Välkomna
___________________
Medlemsnytt kommer
i september med en
resumé av vårens
aktiviteter och med
resterande höstprogram.

