Skinksmörgås på hembakat rågbröd, gröt med kanel
och socker…Bättre kan det inte bli!
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Julen dansades ut
i Irstagården den 12 januari.
Vi välkomnades i dörren av Inger och
Erik som bjöd på en pärlande
välkomstdrink. Efter en stunds
minglande med vänner och bekanta
samt lottköpande, sökte vi oss till
bords, vackert dukat med levande
Primula och Sankt Paula, ljus och
röda julservetter.
Sånggruppen under Boris musikaliska
ledning och med Hildings
ackompanjemang inledde
programmet. Programmet var indelat
i tre avsnitt
.

Margaretha läste en av Nils Ferlins
dikter och Erik sjöng ”Silvertrådar”
en vemodig visa med text av
Iseborg.
Vi fick också se, men inte höra,
Eilas och Brors mycket effektfulla,
tolkning av Chopins ”Tystnaden”
Efter kaffepausen inleddes det
tredje mera lättsamma avsnittet.
Visor, vitsar och skådespeleri i en
skön blandning.
Beatrice, Harry, Margaretha och
Bror illustrerade i en tango, hur det
kan gå när svärmor tar över befälet.

Kyrkdagarna
Första helgen i mars går våra
Kyrkdagar av stapeln.
Lördagen den 1 samlas vi till
samkväm i Gertrudssalen i
Mikaelikyrkan kl.18.00
I år får vi besök av Karin och
Karl-Gustav Sandholm från
Åland. Eventuellt kommer också
flera sångare att medfölja.
Vår egen sånggrupp är värdar för
Kyrkdagarna och medverkar
också i samkvämets program.
I söndagens Högmässa deltar
gästerna från Åland.
Mikaelikyrkan bjuder på
Kyrkkaffe

Välkomna!
______________________
Poesi

Först ett avsnitt med traditionella
julvisor, där vi givetvis startade med
Sylvias Julvisa.
Publiken fick vara med i några gamla
välkända ringlekar och så sjöng vi
Hej Tomtegubbar, Hej, Hej, Hej…
I ett kul arrangemang av Boris där det
gällde att hålla tungan rätt i mun.
Plats i grötkön lottades ut och
serveringen gick ”på löpande band”
Gröten var varm och god och skinkan
smakade förträffligt på Ingers
hembakade rågbröd.
Nästa avsnitt i programmet handlade
om kärlek, vemod och längtan.
Många av visorna var välbekanta och
publiken sjöng med av hjärtans lust
"

Allan har sänt in följande dikt. Vi
tackar ödmjukt och känner oss
hedrade över dina fina ord.

Sånggruppen avslutade med en
avskedsvisa, med en för kvällen väl
anpassad text.
Innan borden plockades undan
inför dansen, drogs vinnarna i
lotterierna.
Kvällen avslutades med dans till
Als Dansotek.
Ett stort tack till Sånggruppen för
ett mycket fint program och för allt
”kringjobb”
/Margith

”Visst finns det föreningar som
sliter och drar,
men Västerås bästa,
nog Finlandssvenskarna har.
Aktiviteter pågår jämt över
hela året,
i bland får man slita sig extra i
håret.
Vad skall man välja man
ställer sig frågan
tar man FSV då väljer du ej
"plågan".
Tack för att ni alltid finns till
för oss
Finlandssvenskarna vi menar
förståss”.

Ordföranderutan
Klubblokalen är en samlingspunkt för all
gruppverksamhet, utom för Bowlarna och
Folkdansarna. Vi har från 1 januari fått en ny
granne, Finska Pro, att dela den
gemensamma ytan med. Vi har samma typ av
verksamhet, samma åldersgrupper i
aktiviteterna och samma landsrötter, vilket
borgar för en bra gemenskap och en god
Just nu är det en bråd tid, med att summera år grannsämja.
2007. Att i en Verksamhetsberättelse delge
Samarbetet inom styrelsen har under året
medlemmarna en sammanställning, både av
varit synnerligen gott. Vi har haft full enighet
den praktiska verksamheten och det
kring våra beslut och dessutom har vi haft
ekonomiska resultatet.
Redan nu kan vi konstatera att verksamheten kul tillsammans.
Jag vill tacka de styrelseledamöter och
har gått ”som på räls” och därmed har vi
förtroendevalda jag under året haft förmånen
också fått en bra skjuts i ekonomin.
att få arbeta tillsammans med.
Tack för den support och det stöd ni har gett
Den viktigaste och mest positiva
mig under året!
förändringen i föreningen under året, har
varit omorganisationen.
I och med årsmötet går mitt ordförandeVerksamhetsgrupperna har tagit hand om
mandat ut. Just nu behöver jag en ”time out”
våra evenemang, från planering till
genomförande och avrapportering. Detta har och jag kommer inte heller att arbeta med
andra uppdrag inom styrelsen.
lett till att flera medlemmar har varit
De senaste fyra åren, på ordförandeposten,
engagerade och arbetsbördan har på så vis
fördelats och blivit lättare. Inför 2008 kanske har varit mycket berikande och givande för
en smärre justering behöver göras, för att inte min del. Jag har lärt känna många trevliga
människor inom föreningen, även människor
någon verksamhetsgrupp ska få två på
jag mött genom ett utåtriktat föreningsarbete.
varandra följande evenemang på sin lott.
Jag är mycket imponerad av gruppernas
engagemang och initiativrikedom för att göra Nu ska jag syssla med mina hobbyers. Gå på
olika kurser, släktforska, läsa ifatt alla böcker
festerna så trevliga som möjligt för gästerna
jag har liggande…Det finns massor att göra!
och så ekonomiskt givande som möjligt för
föreningen. Med facit i hand kan vi se att alla Givetvis ska jag också delta i föreningens
verksamhet, bowla, spela Pidro och dansa.
våra fester, i år, har gått med större vinst än
budgeterat, vilket jag helt tillskriver
Slutligen vill jag säga tack till alla
verksamhets grupperna.
medlemmar för det stöd ni gett mig och
Grattis det är mycket bra jobbat!
En annan positiv vinst som omorganisationen styrelserna under de här åren. Utan er insats
hade inte föreningen utvecklats på det
har gett är arbetsavlastningen för styrelsen.
positiva sätt den har gjort.
Styrelsen har kunnat ägna mer tid åt
Jag önskar också den nya styrelsen lycka till i
utåtriktad verksamhet, att delta i möten och
sitt arbete. Jag hoppas ni kommer att få det
samarbete med olika organisationer och
lika trevligt och kul som jag har haft.
föreningar och att göra god PR för
föreningen i olika sammanhang. En mycket
/ Margith
viktig bit i föreningens framtida överlevnad
är att ha goda kontakter med Västerås
kommun, Landsting och andra
kulturorganisationer.
Så har vi nu kommit in på ett nytt år igen.
Åren går fort när man har trevligt!
Jag vill önska er alla en god fortsättning på
2008. Hoppas att det blir ett lyckosamt och
bra år för oss alla och att föreningen
fortsätter att utvecklas i den positiva trend vi
haft de senaste åren.

