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Det här är närmast på kommande…
Studiebesök
23 november gör vi ett studiebesök hos
”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga” , eller
den kyrka som vi i dagligt tal kallar
Mormonkyrkan.
Vi träffas kl. 14.00 och får guidning av Bosse
mfl. Adressen är: Ringduvegatan 2 A
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!
_____________________________
Snart är julen här............

Sedan sist…
Höstfesten
Vi var närmare 40 som samlades till fest i Tidö/Lindö
lokalen den 10 november. Flunsan ställde dock till det
för några som i sista minuten tvingades lämna återbud.
Kvällen startade med Mingling och en klurig frågesport
som Kaj Nygrund hade sammanställt.
Vi serverades god kycklingfilé med sås och potatis
gratäng. Sallad och det goda brödet som serverades till
gjorde att det blev en riktigt välsmakande festmåltid.
Gästerna, de som ville, fick delta med egna historier eller
humoristiska vitsar.
Till kaffet och den goda kakan Kerstin Nygrund bakat,
drogs vinnarna i lotteriet. Vi tackar bl.a. Grönsakshallen
för fruktkorgen och alla andra som skänkt vinster.
Resultatet av frågesporten utreddes av Kaj och vinnare
blev Birgitta Ernlund.
Stämningen var hög under
hela kvällen och vi dansade
till Runars specialmix ända
bortåt midnatt.

Onsdagen den 28 november kl. 14.00 i
klubblokalen Morkullegatan 14,
sjunger vi in julen tillsammans med
Sånggruppen.
Alla Välkomna!
Vi bjuder på lussebullar, pepparkaka och kaffe.

____________________________________

Verksamhetsgrupperna
har var och en sin säsongsavslutning närmaste
veckorna.
Sångarna avslutar med Julgröt i december
Pidrogruppen spelar KM den 24 november
Bowlarna spelar sitt KM den 11 december
Onsdagsgruppen har slutar också i december

Mariann och Elis

Kaj med vinnaren i
frågesporten Birgitta.

Bowlinggruppen får en stor eloge för organisationen av
Höstfesten.
/ Margith

Detta har hänt…


Temadag 9 oktober
Harry Månsus berättade om
krigsåren, en svår och avgörande tid i
Finlands historia.
Han skildrade dem också från de
"dödströtta mammornas" horisont, de
som bar landet men som inte fick
några utmärkelser när allt var över.
Han berörde också vår tid med den
utsatta situation vi själva lever i - hur
kommer våra barns och barnbarns
framtid att ut med alla hot mot
planetens sköra liv, om vi inte
reagerar nu?
Harry är en engagerad freds och
miljökämpe och eftermiddagstimmarna försvann fort under hans
föredrag. Han lämnade också tid till
samtal och frågor.
Efteråt signerade han sin bok ”Min
Resa”

Flera passade på att köpa boken och
läsa mer om ämnet.
_____________________________

SM i Pidro
SM i Pidrospel som, i FRIS regi,
spelades i FSVs lokaler under
lördagen den 27 oktober.
Tävlingen innehöll 10 lag varav
fyra från Västerås, två från
Fagersta, ett från Upplands
Väsby, ett från Västra Mälardalen
och två mixade lag.
Följande lag deltog från Fagersta
Christer Sjölind/Christer Tallroth
Peter Nyblom/Bjarne Riska
Västra Mälardalen:
Rolf Lågas/Rainer Aalto
Upplands Väsby:
Tage Andtfolk/Kjell Ahlström
Västerås:
Arrigo Bragazzi/Per Rasmus
Norma Hagvik/ Kerstin Nygrund
Reijo Forsgård/Bo Wihlman
Kaj Nygrund –/Leif Hagvik
Fagersta/Västerås:
Inger Nyblom –/Yvonne Plantin
Sundbyberg/Västerås:
Kaj Sandelin/ Margith Winkelsjö
Spelledare var Fris Inger Nyblom
Hermansson som stramt höll i
alla tåtarna, räknade lagens
poänger, höll i förtäringen
samtidigt som hon själv också
deltog i spelandet.
Bjarne Riska hade gjort upp
spelordningen på ett lättöverskådligt sätt.
Dagen började med frukost, som
fick alla morgontrötta att vakna
till. Därefter kom spelet igång
och flöt snabbt och smidigt fram
till lunch.


Finalen spelade mellan de bägge
Fagerstalagen. Vann gjorde Peter
Nyblom och Bjarne Riska
på andra plats kom Christer
Tallroth och Christer Sjölind.
Matchen om tredje och fjärde palts
spelades mellan Västerås och
mixen Sundbyberg/Västerås. Den
kampen vann Leif Hagvik och Kaj
Nygrund över Kaj Sandelin och
Margith Winkelsjö.

_______________________
Sångstund för alla!
Att sjunga ger oss glädje, livslust
och gemenskap över
generationsgränserna ja även över
språkgränserna. Förskollärare Päivi
Hällström som nyligen kommit ut
med sin tvåspråkiga sångbok "Små,
små visor", "Pikku, pikku lauluja" i
en ny version, ledde sången,
hennes make ackompanjerade på
gitarr. Päivi berättade också om sitt
arbete med boken och delade med
sig av sina erfarenheter. Som
avslutning spelade Päivi vackert
och inlevelsefullt på sin kantele.
Kenneth Rosbäck, klubbmästare
för dagen, bjöd på varmkorv med
bröd, saft och fika.

Hudvårdsprat
I onsdagsgruppen den 24 oktober.
Iris Palo besökte gruppen, och
pratade om hudvård och ”må bra”
preparat. Gruppen fick också prova
på olika krämer och salvor med Aloe
Vera innehåll.

Fr.v: Norma, Kerstin, Christer.
Beroende på hur snabbt
matcherna gick hade spelarna
möjlighet att förhöra sig om hur
det gick för konkurrenterna. I
första hand ville ju var och en
vinna, i andra hand hejade man
på sina föreningskompisar.



Några av de tjugotalet närvarande
på sångstunden, från vänster Päivi,
Siw Sandell med dottern Carolin
och barnbarnet Märta, Martin
Collin med dottern Lovisa, i
bakgrunden Muryam Rizvi.
Gammal som ung alla sjöng med,
med hjärtans lust.
Bild och text: Ann-Mari Lindqvist
Rizvi

Ordföranderutan

En Julhälsning

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus
Krist,
vår Frälsare och Gud.
Nu tändas tusen juleljus, det är fint
men varför tända 1000, varför inte
bara 100 eller 50? Varför är julen
en fantastiskt fin högtid som är
värd 1000 juleljus och mer därtill?
Jo, bland alla julklappar finns en
gåva som Gud Fader inte vill att vi
missar och det är Hans Son Jesus
Kristus. Jesus är himlens julklapp
till jorden. Guds gåva till oss.
När vi får julklappar blir de ju inte
värdefulla om vi inte öppnar dem.
Inte brukar du väl göra så? Inte
brukar du lämna dina julklappar
oöppnade? Det gynnar varken
givaren eller mottagaren. Låt oss
istället öppna, ja, ta emot Kristus
som är Guds gåva - öppna din
bibel, öppna din psalmbok, ja
öppna ditt hjärta! I Jesus får vi
riktigt kärlek, Guds förlåtelse och
ett sant evighetshopp. Då blir julen
en levande högtid och julmaten får
god smak. Vidare får klapparna
och Kalle Anka sin rätta plats med
Jesus som julens kärna och stjärna.
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

En riktigt god jul
önskar / Mats Nyholm, präst i
Bäckbykyrkan, Västerås Lundby
församling

Nu har snart år 2012
gått till ända.
Det har varit ett år
fyllt med aktiviteter.
Vårsäsongen där 60 årsjubileet och
Kyrkdagarna var de större
arrangemangen engagerade många,
både arbetsmässigt och
publikmässigt.
Båda tillställningarna blev lyckade
och dessutom värdiga den
högtidlighet som de ska innehålla.
Styrelseledamöterna har lagt ner
mycket arbete under året som har
gått och jag vill här tacka dem för
den fritid ni skänkt till föreningen,
för det engagemang ni visat och för
viljan att alltid ställa upp för att
verksamhetsplanen ska kunna
genomföras.
Jag vill också tacka de
verksamhetsgrupper som tagit hand
om olika fester. Intäkterna från de
festerna är en viktig del i
föreningens ekonomi. Dessutom
har vi fått så många positiva
reaktioner och kommentarer från
gästerna som besöker oss, att vi
verkligen och med stolthet kan
känna oss som goda ambassadörer
för föreningen.
Det ska bli spännande att se hur
2013 utformar sig för föreningen.
Vi har fått en hel del fina
erbjudanden från olika musik och
sånggrupper som gärna vill besöka
oss.
Som det ser ut i dag får vi en bra
och bred verksamhet också under
nästa år.
Om vi alla hjälps åt, så mäktar vi
att ro det hela i land.
Vi planerar också att genomföra
den sedan länge omtalade
”Generationsträffen” under våren
2013.
Vi bjuder in våra ättlingar till en
träff över åldersgränserna. Till
en grillfest en eftermiddag i någon
vacker naturmiljö kring Mälarens
stränder, där vi kan träffas gamla
som unga.




Nu vill styrelsen ha hjälp att samla
in e-post adresser till allas barn och
vuxna barnbarn. Vi ska skicka ut
en del, hoppas jag, intressant
information till dem och det är
synd om vi inte når alla. Vill de
sedan inte vara med i den gruppen
som får våra meddelanden, kan de
säga ifrån. Men det är jätteviktigt
att inte någon blir bortglömd i
början!
Nu ber jag er alla, att ni frågar och
noterar så mångas adresser eller
telefonnummer som möjligt.
Lämna in adresserna till någon i
styrelsen, eller skicka dem per epost till infoadressen.
I det här utskicket kommer också
kallelse till Årsmötet. Boka redan
nu den 24 februari!
Det är viktigt att vara med på års
mötet och att där göra sin stämma
hörd innan ”klubban faller”. Det är
också viktigt att så många som
möjligt deltar i besluten, för de blir
vägvisarna för nästa års
verksamhet.
Tack för detta år som snart kan
läggas till handlingarn och jag
önskar er alla en fridfull julhelg.
/ Margith Winkelsjö
=====================================

Ett varmt tack
till ER alla, för visad
omtanke, all vänlighet och
deltagande, vid vår
älskade
Harry Sandås
bortgång.
vill vi framföra vårt
innerliga
Tack!
Gun-Lis och Jan, Tom,
Charlotta

Kallelse
Finlandssvenska föreningen i Västerås
kallar till

Årsmötesförhandlingar
Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00
i Klubblokalen

Vi startar dagen med sedvanliga årsmötesförhandlingar kl. 15.00 därefter
fortsätter vi med en kopp kaffe och lite allmän information.

Välkommen!
Plats för egna noteringar:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

