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Julfest!
Julfest i Irstagården, tisdagen den 5/1 kl. 15.00.
- Program sedvanligt.
- Gröt och skinksmörgås serveras.
- Kaffe och kaka serveras under kvällen.
- För övrigt : Medtag ett gott humör.
- En nyhet för året är ett frivilligt Julklappsbyte. Ta med en liten
julklapp till ett värde av 25-30 kr och få en annan tillbaka.
- Vi avslutar festen som vanligt med dans till välkända orkestrar
- Inträde 80 kr.
Anmälan senast 28/12 till Gunlis tel. 021-332507 eller
Margaretha tel. 021-130972.

Alla är hjärtligt
VÄLKOMNA!

Hänt sen sist…
Kultursamkväm
Ett sextiotal revyintresserade
samlades till ett Ernst Rolf samkväm
lördagen den 17 oktober på
Hammarby Mötesplats
Efter lunchen förflyttade vi oss en
trappa ner och där kaffet och
underhållning väntade. Trubaduren
Anders Björk roade oss med
programmet ”Ernst Rolf – I glädje
och sorg”.
I tidsenlig klädsel, frack och hög
hatt, och med ett stort Ernst Rolf
leende på läpparna sjöng
Anders ett flertal av revykungens
välkända sånger.

Höstfesten
Mörkret lystes upp av en trevlig
fest på Tidö/Lindö den 14
november.
Efter en välkomstdrink och en
stunds mingling så kunde Norma,
som representerade
bowlargruppen, hälsa ett sjuttiotal
festsugna medlemmar välkomna
till bords.
Birgitta o Henrik

Tore, Astrid, Anita och Sven

En berättelse om Ernst Rolfs
barndom och hans vuxna liv vävdes
konstfärdigt in mellan sångerna.
Mycket skickligt åskådliggjorde
Anders de glansfulla revyåren likväl
som den ekonomiskt svåra tid som
så småningom ledde till
revykungens bortgång. En intressant
och detaljrik historia, som många av
oss tidigare inte kände till.
I allsången hördes dock tydligt att
de flesta ännu kommer ihåg både
ord och melodier ur Ernst Rolfs
repertoar.
Efter samkvämet tackade vice ordf.
Margaretha Tarvainen, helt betagen
av eftermiddagens upplevelse,
trubaduren Anders för en mycket
trevlig eftermiddag och överräckte
en blomsterkvast.
Alla i publiken höll med henne!
Eftermiddagen blev en fantastisk
upplevelse, tack vare Anders Björk.
Ett stort tack också till dem som
jobbade i köket, som dukade alla
bord, till biljett och lottsäljare, ja till
alla som gjort evenemanget möjligt
att genomföra.
/styrelsen

Siw och Norma tog ton i
välkomstvisan varefter gästerna
kunde, i rättvis ordning, ta för sig
av kvällens varmrätt.
Middagen varvades med allsånger
ledda av trubaduren Matti
Koskinen som senare även
underhöll med ett längre och
mycket uppskattat nostalgiskt
program, innehållande musik från
femtio/sextiotalet.

Sedan dansades det in på
småtimmarna till smäktande tango
och foxtrott varvat med någon
gammaldans. Al och Marianne L
har stått för valet av fina låtar,
sammanställt dem på ett skickligt
sätt och dessutom lånat ut sin
ljudanläggning till våra fester
under flera år. Till dansanta gästers
stora nöje och arrangörsgruppernas
tacksamhet.
Styrelsen representerad av AnnMari och Sven avtackade
arrangörsgruppen för deras arbete
med evenemanget.
Undanröjningen och städningen av
lokalen gick snabbt tack vare
många hjälpsamma händer.
/margith
___________________________

Gruppverksamheterna
-----------------------------Fritidskommittén
Ordnar en halvdagsresa 22 maj.
Mer om resan kommer i nästa
utskick, men boka dagen redan nu
för en intressant utflykt.
____________________________

Dansgruppen
Trubaduren Matti Koskinen
Att det var för oss välkända låtar,
märktes på deltagandet i
refrängerna. Vi sjöng med av
hjärtans lust!
I en klurig rebustävling,
sammanställd av Margareta S vann
Helena Elenius första pris.
Eftersom det var 11 som gissat rätt,
fördelades vinsten med
lottdragning.
När alla lotterivinster var utdelade
så avnjöts kaffe med hembakta
godbitar.

En Julhälsning från Runar och
Marjatta till de trägna danskurs
deltagarna samt till alla andra
medlemmar.

Dansgruppen startar den 19 januari
kl. 18.00 på Viksäng.

Grupperna
Onsdagsjulgröten
På onsdagsgruppens avslutning
den 9/12 började Helena med att
läsa ”Tomten” av Rydberg.
–”Ingen jul utan tomten” tyckte
alla. Därefter blev det gröt och
skinksmörgås, som va mycket.
Mätta och belåtna fick vi lyssna
till dikter lästa av: Nanna, Editha,
Paula och Margaretha. Sedan
sjöng vi julsånger.
Rätt som det var kom två
magdansöser in. Det var ett glatt
och uppskattat inslag.

Vi börjar nya året den 13 januari .
Alla daglediga är hjärtligt
välkomna!
God Jul och ett Gott Nytt År till
Er alla!
önskar Kerstin
___________________________

Pidron
Det har varit en bra höst med
många deltagare. Vi har varit 16 20 personer och som alltid har det
gått glatt och livat till. På
fikapausen pratar vi om allt!
En stor del av oss spelar också på
nätet, med både känt och okänt
folk.
Så finns det såna konstiga prickar
som inte har någondator och inte
ens kan stava till Internet. Och det
var just såna prickar som vann
KM.
Så nog är det korten som avgör.
Vi avslutade höstsäsongen med
glögg och pepparkakor och startar
igen den 14 januari kl. 13.00
Tack för i år!
/Lilli
___________________________

Vårprogrammet
KM i Pidrospel
Den 21 och 22 november samlades
10 lag till en uppgörelse om
Klubbmästartiteln för 2009.
21 och 22 november samlades 10
lag till en uppgörelse om
Klubbmästartiteln för 2009.
Vid femtiden var grundspelet klart
och de flesta var nöjda med sina
insatser trots allt….
Efter en snabb sammanräkning
som varje lag själva ansvarade för,
stod klart att lag:
Arrigo Bragazzi/Per-Olof Rasmus,
Per-H Söderman/ Palle Raunås,
Reijo Forsgård/ Harry Winkelsjö
samt Marianne Lönnqvist /
Margith Winkelsjö gått till
söndagens slutspel.
Tyvärr kunde Per-Olof inte vara
med på söndagen och Sven
Björkstrand hoppade in som
ersättare.
Efter semifinaler möttes slutligen
lag Per-Henrik/Palle och
Arrigo/Sven i finalen. Reijo/Harry
spelade mot Marianne/Margith i
kampen om bronsplatsen.
Förra årets Klubbmästare
detroniserades och vi kunde för år
2009 kora Per-Henrik och Palle till
nya Mästare. På andra plats kom
Arrigo och Sven och som trea kom
Marianne och Margith.
Kuriosa i sammanhanget är att
årets Klubbmästare samt flera
andra som gjorde goda insatser
under tävlingen inte är
nätpidrospelare.
Kenneth Rosbäck, representant för
styrelsen, kom och delade ut
diplom till alla deltagare.

Bowlarna
Många av bowlarna har tränat
intensivt under hösten. Utöver
ordinarie speldag har det tränats
extra, upp till 3 ggr/ v.
Vi startar igen den12 januari kl. 11
Alla är Välkomna till Bellevue,
det finns alltid lediga banor!
/Harry

2009 års Klubbmästare Palle
Raunås och Per-Henrik Söderman
med Kenneth Rosbäsk, styrelsen

Årsmöte 28/2
Se separat kallelse
_____________________________

Kyrkdagar 13-14 mars
I år får vi besök från Malax av
Kyrkoherde Leif Snellman. Han
kommer med all säkerhet att ha med
sig musikanter eller sångare, vilket
det blir är inte klart i dagsläget.
Vi samlas i Mikaelikyrkans
Gertrudssal lördagen den 13 kl 18.00
till ett samkväm.
På söndag är det traditionell
Högmässa, ledd av Komminister
Sven Eriksson.
Boka kyrkhelgen redan nu i
almanackan!
Alla är välkomna !

Allsång mm.
Den 28 mars kl. 13.00 träffas vi på
Hammarby Mötesplats.
Vi sjunger allsånger ledda av Rune
Ek, varvade med Modevisning från
Seniorshopen.
Det är våra egna medlemmar som
äntrar catvalk’en.
Vi tar igen oss med en kopp kaffe
med dopp mellan sångerna och
visningarna.
Ta med vänner och bekanta och
kom och ha en trevlig eftermiddag!
/fritidskommittén
____________________________

Medlemsmöte
Vi samlas i Klubblokalen den 11
april kl 15.00 för att detaljslipa
verksamhetsplanen för resten av år
2010.
Kom och dela med dig av dina
synpunkter på vår verksamhet. Alla
idéer tas tacksamt emot av styrelsen!
På Medlemsmöten finns hela
styrelsen på plats och det är då vi ska
diskutera vad som behöver förbättras
i föreningen.
Det som är bra ska vi behålla och
förstärka, men det finns säkert
områden där vi kan bli bättre.
/styrelsen
_____________________________
Klokord från Nanna Holmgran
Tro icke för illa tro hellre för gott.
Ty världen är bättre än ryktet den
fått.
Döm ej efter ytan nej, djupare gå
blott den kan förlåta som lärt
sig förstå.

Vårens största evenemang….
Den 14 maj får vi celebert besök av Gamlakarlebys Manskör!
GM kören håller konsert i Kyrkbacksgården på fredag kl. 18.00. Efter konserten förflyttar vi oss till Irstagården
där vi äter en bit mat tillsammans och umgås under gemytliga former.
Nästa års Påskfest är framflyttad och slås alltså ihop med GMs besök i maj.

GM kören firar sitt 95 års jubileum i år. GM har en ny repertoar i år bestående nästan enbart av Benny
Andersson musik. Välkända populära låtar varvade med berömda musikstycken och sånger.
Under jubileumsårets turnéer är framträdandet i Västerås det enda i Sverige.
Konserten har redan haft premiär och fått mycket bra kritik i media.
Traditionellt uppträder GM givetvis hemma i Gamlakarleby och Karleby i olika sammanhang, men också i
övriga delar av Finland.
Gästuppträdanden på Karleby stads vänorter i de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark hör till
rutinerna. År 1978 företog kören en resa till USA och gav konserter på sex olika orter, bl.a. i New York.
De har också representerat det Finlandssvenska Manssångarförbundet i olika kulturevenemang, utomlands.
I år har de bl.a. besökt Italien och sjungit både i konserthus och på torg och piazzor.
Det är en mycket fin konsert som ges i Kyrkbacksgården, så sprid budskapet vidare till vänner och bekanta,
även till dem som bor utanför Västerås, och till musikintresserade och sångare.

Alla är välkomna!
Till festen i Irstagården är också alla välkomna.
Menyn är inte spikad ännu, men det lutar åt sillbrickehållet. Vad vi med säkerhet kan utlova är att det blir en
trevlig kväll, med mycket sång och musikaliska inslag.
Mer information kommer i Medlemsnytt i mars/april, men boka 14 maj redan nu så du inte missar vårens största
begivenhet.
/margith

