Hösten är på gång…

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

Nästa utskick kommer i november 2012
Att sjunga ger oss glädje och livslust och
gemenskap över generationsgränserna
säger Päivi Hällström, förskollärare som även
undervisat i metodik och pedagogik

Sångstund med Päivi.
Lördagen den 29 sept. kl. 14.00 i
klubblokalen, Morkullegatan 14.
Gammal som ung kom och sjung med oss, ta
med barn och barnbarn, alla är välkomna.
Päivi med rötter i Finland kommer och
hjälper oss på traven. Hon har sammanställt
en sångbok ”Små, små visor”, ” Pikku, Pikku
lauluja”, för barn i förskoleåldern. Vi ska
sjunga ur denna fantastiska bok som
innehåller ett femtiotal kända och även lite
modernare barnvisor, skrivna på svenska och
finska.
Vi bjuder på varm korv med bröd, saft
och fika.
Hjärtligt välkomna!
Jag ser framemot er anmälan senast torsdagen den 27.

Ann-Mari Lindqvist Rizvi
Mobil 073 735 34 62
lindqvist.rizvi@ gmail.com

www.finlandssvenskar.se

Temadag: Historia och nutid?
Den 9 oktober i Hammarby mötesplats lokal,
kl. 16.30. OBS tiden!
Entré: 30 :Harry Månsus berättar om krigsåren, en svår
och avgörande tid i Finlands historia.
Han skildrar den också från de "dödströtta
mammornas" horisont, de som bar landet men
som inte fick några utmärkelser när allt var
över.
Samtidigt binder han ihop den tiden med den
utsatta tid vi själva lever i - hur ser våra barns
och barnbarns framtid ut med alla hot mot
planetens sköra liv?
Han visar oss vad människors och ett folks
sammansvetsning kan åstadkomma när allt står
på spel - vilket kan ge oss hopp även idag.

Alla är varmt Välkomna!
_______________________________________

Höstfesten
Går av stapeln den 10 november i den fina
lokalen på Tidö-Lindö.
Vi samlar vid 17.30 till lite mingel ”lära känna
varann” snack. Därefter äter vi en bit mat.
Programmet som blir lättsamt och enkelt, hjälps
vi alla åt med.
Kaffe och kaka o dans hela kvällen lång kan vi
också utlova.
Ta med grannar, vänner, ett leende på läpparna,
ett gott humör och bekväma skor.
Det garanterar en jättetrevlig festkväll!
Anmälan till Norma tfn: 021-331433 eller
Kerstin: 021-20815 före 5 november.

Alla är välkomna

Résumé våren…

60 års jubileet 2012

Jubileumsbanketten
Jubileumsbanketten 2012 hölls 21 april i
Tegnérmatsalen.
Värdparet och tillika marskalkerna Leif och
Norma Hagvik tog emot i dörren och visade
alla tillrätta. Med ett litet glas i handen
slussades gästerna vidare till en stunds
mingel och förfriskning in i den, till
festdekorerade matsalen. Där kunde
ordförande Margith Winkelsjö så småningom
hälsade ett drygt hundratal inbjudna gäster
välkomna.

Utöver våra egna medlemmar gästades festen
av andra finlandssvenska föreningar från
andra orter och av finska föreningar med
verksamhet i Västerås.
Efter inledningstalet sjöng vi, traditionellt
och unisont ”Modersmålets Sång”.
Förrätten avåts tillmusikalisk underhållning.
När varmrätten var framdukad och alla fått
vin i sitt glas höjde Kenneth Rosbäck glaset
och utbringade en skål och ett leve för vår
förening.
Press och Kulturrådet från Ambassaden i
Stockholm, Cita Högnabba, höll festtalet där
hon dels berättade om sitt arbete om hur det
går till när Finlands nya president kommer på
sitt första statsbesök hit till Sverige.
Dels berättade hon
nyheter angående
finlandssvenska
språkets situation i
Finland i dag.
Hon inbjöd också
till en kort
frågestund efter talet
Cita Högnabba

Rikard Land spelade ett stycke av Schubert,
ett framträdande som publiken uppskattade
stort.
Sånggruppen Trio Kontrast sjöng bl.a. Lasse
Mårtenssons kompositioner samt en del
andra visor, även på finska.
Anette Sundell/Liljedahl dansade en solodans
till egen koreografi, en dans som
uppskattades stort.
Helena Elenius läste en berörande dikt av
Martin Ingo. I ”Den gamla hembyn” kände
de flesta igen sin barn och ungdomstid
Erica Sivertsen spelade ett potpurri av
finlandssvenska visor och sånger på piano.

Huvudprogrammet avslutades med att Anette
Sundell/Liljedahl dansade och Ulla-Britt
Neider deklamerade valda delar ur
nationalhymnen ”Vårt Land” till Rikard
Lands ackompanjemang
En mycket vacker koreografi och framfört
med verklig känsla, både i dansen och i
deklamationen. Publiken deltog stående
unisont i sången vid avslutningen och alla
kände nog historiens vingslag och
förfädernas dragningskraft. ”Vi va vi tå”!

Följande medlemmar fick för sina goda
insatser för föreningen, ett
Hedersomnämnande och föreningens
standar: Kerstin Söderman, Lilli Raunås,
Margaretha Tarvainen, Siw Sandell, UllaBritt Neider samt Sven-Olof Collin.

Till kaffet berättade verksamhetsgruppernas
ledare sin grupps historia och det bjöds också
smakprov ur både sångarna och
folkdansarnas repertoar.

Föreningen fick också ta emot blommor,
gåvor och vackra tal från andra föreningar
och organisationers representanter.

Uppvaktande ”systerföreningar”

Kvällen avslutades med dans.
Sånggruppen med stöd av Ulla-Britt Neider.

En värdig sammanfattning av 60 verksamma
år, presenterades av verksamhetsgrupperna.
Avtackning skedde med varsin röd/gul ros
till artisterna.
Runar o Maigret

Lilli o Elis

Rolf o Kerstin

Al o Ingrid

Anette Sundell/Liljedahl

Eller så hade man trevligt småprat
i baren.

Ulla-Britt Neider och Erika Sivertsen får rosor av
Kenneth Rosbäck

Kenneth, Carina o Peter

Under våren hände mycket annat…. i grupperna…
Sångarna
En rapport från sånggruppen och vår
verksamhet under vårsäsongen.
Vi har träffats 10 ggr för sångövningar och
deltagare har varit mellan 15-20 sångare.
Sjungit har vi gjort och umgåtts över
kaffekoppen och berättat lite nyheter och
diskuterat mer eller mindre viktiga frågor och
problem.
Tre uppträdanden har vi hunnit med först
julfesten 6/1, underhållning på Gideonsbergs
Servicehus 14/2 och slutligen föreningens 60
års jubileumsfest den 21/4.
Vi tycker själva att vi gjort bra ifrån oss och
därför belönade vi oss med en gemensam
Vårlunch på Öster Mälarstrands Restaurang.
Vi önskar alla en riktigt trevlig höst
Margaretha
_________________________________

Onsdagsgruppen under vårsäsongen.
Under våren har vi haft 9 sammankomster.
Det har varit mycket skratt och gamman
under våra träffar och man känner sig
piggare och upplivad efter varje gång vi har
haft möte.
Vi har också, genom högläsning, läst en bok
under våren. Vi har försökt röra på oss ibland
till ett sittgympaprogram. Vi har varit på
studiebesök till polis museet, med
efterföljande fika på stan.
Den 2 maj hade vi våravslutning då vi gick
på Micks Restaurang och åt en god lunch.
I samband med lunchen överlämnades en
blomsterkvast till ledaren Kerstin Söderman.
Vi ses den 5 september igen i Kubblokalen
på Morkullegatan, bruna, krya och med ett
glatt humör. / Kerstin

Kerstin,
Lilli o
Margaretha

Kerstin Söderman fick också i efterhand
motta sitt standar.
”För sitt mångåriga engagemang i vår förening. För sitt tioåriga ledarskap i Onsdags
gruppen, samt för de förtroende uppdrag och
arbete i kommittéer hon åtagit sig och
genomfört med entusiasm och till
föreningens bästa”.
____________________________________
Pidrospelarna tog motvilligt semester.
Nu stundar sommarlovet för oss speltokiga
Pidrospelare!
Mycket trevligt har vi haft på våra 16
speldagar har vi hunnit med under den här
våren. Vi har också stått för det praktiska
arbetet kring föreningens 60 års jubileum,
vilket var både roligt och lite pirrigt.
Vi avslutade säsongen med en lunch på
Mickes Husmans. Det var en trevlig
tillställning med god mat, där Raggmunk
med fläsk och lingonsylt stod högst på
önskelistan..
Nya spelare är varmt välkomna! Vi tar hand
om er och lär er om ni inte spelar förut.
Lilli

Margareta, Yvonne och Mariann väntar redan på
hösten.

Kyrkdagarna

Surströmming

Celebert besök på 2012 års
Kyrkdagar

Solen bröt igenom molnen och visade sig på
sitt allra bästa humör när det var dags att
öppna årets surströmmingsburkar. Vi var 60
personer som samlades på Tidö-Lindö i den
fina stugan nere vid Mälarens strand.
Kvällen började med en tipspromenad full av
kluriga frågor. Flera deltagare låg lika efter
frågerundan men Siw vann tävlingen
eftersom hon kom närmast i gissningen av
hur många kartnålar som fanns i en burk.

Andra helgen i mars har vi oavbrutet sedan
1967, firat sina Kyrkdagar i Mikaelikyrkan.
Att åtminstone en gång om året träffas i ett
andligt arrangemang är viktigt för
föreningens medlemmar och Kyrkdagarna är
alltid välbesökta..
I år gästades föreningen av Biskopen i Borgå
Stift Björn Wikström som tillsammans med
biskopinnan Maria, samt trubaduren Mats
Fontell höll program i lördagens samkväm i
Gertrudssalen.
Biskop Björn talade över ämnet ”Tro och
identitet”. Ett ämne som berörde oss alla.
Maria på saxofon musicerade tillsammans
med Mats på gitarr och munspel. Maria läste
också ett par tänkvärda dikter på Karlebymål.
Mats sjöng egna visor, alla självupplevda,
och berättade lite om sin uppväxt och hur
gitarren och sången av en slump kom att
prägla hans liv.
Efter kaffepausen med väl avsatt tid för
mingel avslutades samkvämet i Kyrksalen
med en kort andakt, sång och musik och
välsignelsen.
Biskop Björn tecknade Herrens Välsignelse
samtidigt som han läste den, på det minsta av
världens teckenspråk, nämligen det
finlandssvenska teckenspråket.

Björn och Maria Vikström

Söndagen avslutades med lunch där flera av
föreningens medlemmar deltog. Det blev en
trivsam samvaro innan vi skildes och
gästerna tog flyget tillbaka till Finland.
/mars 2012 margith

Leif och Al och Runar hjälptes åt att leda
allsången och efter en inledande sådan och
välkomstskål bildade vi snabbt en kö vi till
matborden.
Maten smakade mycket bra. Både sillätarna
och strömmingsälskarna lät sig väl smaka
och backade ett antal gånger. Snapsvisor
varvade med roliga historier gjorde att tiden
försvann i samma takt som snapsarna.

I slutet av måltiden delade föreningens
ordförande Margith Winkelsjö och kassören
Siw Sandell ut ett föreningsstandar. SvenOlof Collin hade inte möjlighet att närvara på
jubileet när de senaste standaren delades ut.
Nu i efterhand men med lika stor tacksamhet
från föreningen och med lika varma applåder
från medlemmarna fick han ta emot
förtjänsttecknet för sina musikaliska insatser
på föreningens evenemang under många år.
Tillika för sina insatser som mångårig
ackompanjatör för sånggruppen
Efter en bensträckare och i väntan på kaffet
höll Runar en sångtävling, vilken gick ut på
att gästerna bordsvis tävlade om vem som
kunde de flesta sångerna som började på en
given bokstav. All blygsel försvann och man
sjöng av hjärtans lust, helst först av alla.
Stämningen och ljudnivån gick i taket. Precis
som det ska vara på en riktigt trevlig fest.

Detta har också hänt….
Dansarna firade midsommar
Danslaget har under många år firat midsommar
tillsammans. Traditionen har varit att först har det
uppvisningsdansats på olika platser och sedan har man
samlats hemma hos någon och ätit sill och potäter. I år
uteblev dock dansandet i och med att gruppen tar tagit
”time out”. Men varför ändra hela traditionen bara för
det, tyckte Runar och Marjatta som därmed bjöd hela
gänget till sin sommarvilla.
Skogsstjärnan tog emot oss med strålande väder och vi
hade en trevlig samvaro i trädgården innan det var
dags att inta Lusthuset för en bit mat.

Bowlarna
Den 7 maj hade bowlarna
avslutning av vårsäsongen.
16 bowlare spelade en timme i
hallen varefter vi bjöds till Norma
och Leif för en stunds avkoppling.
En god macka med svagdricka eller
öl till smakade bra. Dessutom bjöds
på bullar, kakor och en riktigt god
tårta.
Kaj överlämnade en blomma till
ledarna och tackade för säsongen.

Förmodligen kommer en del av oss
att ses när vi ”tjuvtränar” under
sommaren.
____________________________
Vi bänkade oss kring det runda bordet och lät oss väl
smaka av midsommarmaten. Nypotatisen i centrum
med alla dess tillbehör smakade förträffligt.
Jordgubbar med vispgrädde, också en tradition, avnjöt
vi nere på bryggan i kvällssolens varma sken.
Allsången ekade över sjön och många av grannarna
runt densamma fick delta, vare se de ville eller inte.
För att undgå myggen flyttade vi senare inomhus där
vi avnjöt kaffe och tårta.
Mycket snack blev det och många funderingar hur vi
ska agera i framtiden. Både för föreningen och för
gruppen.
Vi kunde i alla fall enas om att fira
Surströmmingsskiva och det ska vi göra i september.
Sen får vi se vad som händer.
Stort tack till Runar och Marjatta som bjöd oss till ett
traditionellt midsommarfirande!

2012 Margith

Studiebesök och seniorstyling
Den 23 augusti samlades 18
medlemmar för att studera nyheter
inom mekaniska hjälpmedel.
Nya Hjälpmedelshuset har ett stort
utbud, allt från den enklaste
locköppnare till det senaste inom
badrumsinredning – den nya
toastolen som sköter både tvättning
och torkning efter förrättat värv.
Maria Järnberg och Marie Lindberg
informerade gruppen om sitt arbete,
vilka produkter som finns och hur
man går tillväga om man behöver
olika hjälpmedel. En rundvandring
genom hela huset och alla dessa
tekniska prylar gav oss en insikt om
att det går bra att klara sig själv
även om alla delar av kroppen inte
fungerar som de ska.
Man kan göra ”Kloka val på äldre
dar”

På gång i höst
Hälsningar har kommit från

Studiebesök 23 november, Gåinggruppen
se augustiutskick!
Ring Bosse på tel.
021-15 36 06 eller maila till:
bossew@bredband.net
______________________
Motion:
Finns intresse av att, under
hösten regelbundet delta i
motionspass anpassade till
vår åldersgrupp?

Maj-Britt

och

Ture Viklund
samt

från Kerstin Söderman som också
fyllt år.
___________________________

Ett stort TACK till Dig
Margith!
För allt arbete som du lagt
ner inför 60 års jubileet, både
före, under och efter festen.
Vi uppskattar Dig mycket!!!
/Styrelsen

SeniorZumba
Zumba har öppnat en helt ny
värld av träningsmöjligheter
och för många har det varit
första steget till att börja
träna. Man behöver inte vara
proffs för att dansa zumba,
huvudsaken är att man har
roligt. Styrelsen undersöker
möjligheter att få en till för
oss anpassad Zumbakurs

Är du intresserad av att veta
mer av den i första hand
kinesiska men även den
österländska kunskapen, som
gör individen friskare,
smidigare, positivare, och
stresståligare.
Det finns också kurser i
Quigong och Tai chi som
kan ordnas i klubblokalen.
Hör av er till någon i
styrelsen så jobbar vi vidare
på idéerna.
/styrelsen
___________________________________

Är du intresserad av
gåingen, med eller utan
stavar så kontakta Ann-Mari
på tfn. 073 735 34 62
Start i slutet av september.
Gruppen kommer sedan
överens om aktiviteten ska
vara veckovis, eller om man
ska träffas varannan vecka
och varifrån man ska starta.
Det finns många vackra leder
man kan vandra på både
inom staden och i dess
utkanter.
_______________________
Hej alla sångarvänner!
Hoppas att Ni haft en skön
sommar allesammans och att
Ni är laddade till en ny
säsong.
Välkomna till en spännande
höst med alla kända kamrater
och kanske några nya som
hoppar på det rullande tåget.
Vi kör igång den 19 sept.
med förhoppningsvis några
nya vackra sånger blandat
med mera kända och
invanda.
Jag hoppas att alla ställer upp
och är fyllda med idéer och
gott humör i ryggsäcken .
Hjärtligt välkomna den 19: te
önskar
Margaretha T.

____________________

Från hösten så har Dan
Glöm inte att kolla i vlt
Vikström hand om ”I Dag”
under ”I Dag” vad som
händer i föreningen!
Ring Dan på 27 355 om de
 datum som ska in i
 tidningen.

Programidéer på kommande
Revy
Styrelsen har undersökt möjligheterna att få
hit ett revygäng från Österbotten.
Revyer brukar alltid vara välbesökta och
dessutom roliga att både se och höra på.
Oravaisrevyn har fått fin respons i pressen
och dessutom är inte dialekten så
svårförstådd att inte alla kan gå och se den.
Någon gång under 2013 kanske vi kan sy
ihop ett besök av dem.

Musikal
Vi har också fått erbjudande om att ta emot
Tomas Enroths musikal ”Från dröm till
verklighet”.
Tomas har skrivit musiken och de flesta av
texterna, men har också samarbetat med
Lasse Berghagen, vilken har gjort flera låtar
till musikalen.
Artisterna i musikalen är en blandning av
väletablerade och mindre kända sångare.
Medverkar gör: Mats Vidjeskog, Annika
Strömberg, Bill Rawall, Lina Forsblom,
Christian Vesterqvist och Fanny Stenberg.
Vi hoppas vi kan ro iland det här projektet!

Nya idéer
Det finns massor av nya idéer till verksamhet
inom föreningen. Utöver de som
presenterades på föregående sida, har förslag
kommit in om att föreningen ska vara med på
Loppis, att föreningen ska ordna
Matlagningskurser och nånting inom Data.
En del av detta får vi skjuta på till nästa år.

Nästa år!
Generationsträff!
Nästa vår 18 alt. 25 maj planeras en
generationsträff.
En grillfest där andra generationen kan
återbekanta sig med de kompisar de hade när
de som barn deltog i föreningens jul o andra
fester.
Programmet är under planering, men det blir
en ”mingel” fest där man kan delta i de
aktiviteter man själv vill.
Musikalisk underhållning, information om de
finlandssvenska rötterna, kanske en del
”lekar” för barnbarnen etc. är under
diskussion.
Styrelsen behöver allas hjälp att få
telefonnummer och adresser, för att vi
personligen ska kunna bjuda in gästerna till
denna fest.

Finns intresse för vidare forskning i rötterna,
kan föreningen ställa upp med
nybörjarkurser.

Det är mycket positivt och roligt att arbeta
tillsammans med aktiva och idérika
medlemmar i föreningen.

Hör av er till någon i styrelsen eller på
info@finlandssvenskar.se så vi kan nå så
många andra och tredje generationare som
möjligt.

Entusiasm för oss alla framåt!

/styrelsen

Tryck

