Hösten är här!
Stäng sommarstugan nu och kom….

och ta del i föreningslivets gemenskap.
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50 års Jubileum
i grannföreningen Fagersta den
13 oktober kl. 17.00 på
Brukshotellet i Fagersta. I
programmet bl.a.
Mingel, underhållning, supé samt
dans till Edvins orkester.
Öppen bar under kvällen
Pris:250 kr/pers.
Möjlighet till övernattning på
hotellet för endast 425 kr/pers i
dubbelrum.
Anmälan görs till Inger på tel.
0223-162 86 senast 7 oktober.
Vi är några som ska åka dit och
ev. samåkning organiserar
Margareta på 021-13 09 72
Det är alltid trevligt att besöka
andra föreningar och träffa deras
medlemmar.
___________________________

Öppet hus i Pidro
Alla som gillar kortspel är
välkomna till Öppet Hus i Pidrospel
i klubblokalen den 20 oktober kl.13
till 17.
Spelet är kul och enkelt att lära, det
underlättar förståss om man kan
skilja på ruter och spader, men
några andra förkunskaper behövs
inte.
Vill du inte spela så kom ändå, för
lite gemensam trevnad kring kaffe
bordet. Föreningen bjuder på
eftermiddagskaffe med bulle.

Tips om Spelstugan
i Västerås på Malmabergs
Mötesplats Släggargatan 3.
Höstens Spelstugeverksamhet ser
ut så här:
Spelstugorna startar klockan 18.00
och slutar c:a 21.00, vi börjar med
Allspel och efter dryga timmen
blir det fikapaus.
Därefter fortsätter spelandet,
ibland har vi någon grupp som
spelar en kvart/halvtimme eller så.

Harry Månsus
Kommer den 27 oktober kl. 15.00
till Aulan på Hammarby Mötesplats.
Presentation av Harry gjordes i förra
utskicket.
Temat för samkvämet är ”Mina
andliga och kulturella rötter”
Eftermiddagen är uppdelad i två
avsnitt, med kaffepaus i mitten.
Fikar gör vi i Mötesplatsens
restaurang.
Sånggruppen uppträder och
gruppens musiker leder allsången.
Inträde inkl. kaffe: 50 kronor.

Spelstugorna:
19 september, 17 oktober, 21
november, 19 december.

Kom och lyssna till en
intressant föreläsning!

Den andra verksamheten är våra
spelningar till söndagscaféerna.
Spelstugans spelmän spelar cirka
en timme med början klockan
14.00.

__________________________

Du har väl sänt……
in ditt bidrag till årets skriv och
bildtävling ?
Juryn sammanträder inom kort,
så nu är det dags!

Söndagscaféerna:
23 september, 28 oktober, 25
november, 16 december.
Har ni frågor kan ni ringa någon
av oss:
Allan 13 99 78
Ingegerd 12 64 28
Elsy 14 58 15
Elly 12 08 66
Sven 14 65 43
Karl-Erik 610 43
Susanne 39 27 05

Alla är varmt välkomna!
/ Allan

Vi kommer i år att trycka upp 2008
års Kalender enbart mot beställning.
Är du intresserad att ha vår
föreningskalender, kan du beställa
den hos Ture på 35 37 81.
Kostnaden blir i år ca 60 kronor per
kalender.
Beställningen ska göras före 15
november, gärna tidigare.

Dataintresserade

Höstfesten

Finland 90 år

Nu har vi fått löfte om att få låna
några dataapparater till föreningen.
Ture Viklund är beredd att ställa
upp som lärare i en första
nybörjarkurs i ”dateriets”
användande.
Är du intresserad att gå kursen hör
av dig till Ture på 021-35 3781.
Så först till kvarn….för vi har inte
plats för så många apparater och
elever, åt gången.
___________________________

Går av stapeln den 17 november i
Dingtuna Bygdegård. Vi samlas
senast kl.18 för mingling. Därefter
äter vi en bit mat. Vad det blir är i
dagsläget oklart, men gott blir det.
Kaffe och kaka på maten får vi
också.
Lättsamt program, under måltiden,
som gästerna bjuds att delta i.
Motion i form av dans efter maten,
till idel kända orkestrar.
Vi lovar att det blir varmt, svettigt,
mysigt, skrattigt, mycket svammel
och snacksaligt och en stämning
som står högt i tak.
Pidrogänget står för arrangemanget
och anmälan är ett måste!
Anmäler gör du till Harry på tel.
021-35 92 01, före den 12 nov.

Självständighetsfesten börjar ta
form.
Vi firar den 6 dec. med början i
Domkyrkan vid 17 tiden.
Därefter blir det bankett i
Kongressens evenemangshall, med
ingång från Kopparbergsvägen.
Banketten startar kl.19
Festen är ett samarbete mellan alla
finländska föreningar i stan, på
initiativ av konsul Martin Berg.

Utskick per e-post

Under september månad har vi
gjort en undersökning av hur
många som verkligen tar del av
föreningsinformationen som går ut
per e-post.
Att använda e-posten är ett
betydligt billigare alternativ,
medlemmen får informationen
mycket snabbare och dessutom får
man del av andra evenemangs
erbjudanden som sänds till
föreningen, typ teaterprogram,
konserthusevenemang mm.
Men det är ändå bortkastade
pengar om inte informationen går
fram.
Därför vill vi ha in svar från dem
som, trots e-postadress, ändå vill
ha sitt ”Medlemsutskick” per
snigelpost.

Kom och ha kul med oss!
_______________________
Pidro KM
Klubbmästerskapet i Pidro spelas
den 24-25 november i
Klubblokalen.
Vi har plats för många spelare, så
leta rätt på en kompis, bilda ett lag
och kom med och delta.
På lördag spelar vi alla mot alla, så
långt vi hinner. Vi avslutar dagen
med en gemensam middag, där vi
laddar batterierna inför söndagens
matcher.
På söndag avslutas KMet med
finalspel där vi korar 2007 års
klubbmästare.
Vi har också plats för publik och
hejaklackar. Kom med ge ditt stöd
till spelarna, kaffepannan står på
hela dagen.
Anmälan görs till Per-Henrik på
tel. 021- 35 73 37 senast den 17
nov.
Vi behöver fylla resultatlistan från
första till sextonde plats, så kom
med och delta.

Vi har ett program av högsta klass,
med fina artister.
Folkdansarna är med, manskör,
kantele och dragspel, klassisk
gitarr och mycket annat som
föreningarna bidrar med.
Petra Hallberg sjunger till ack. av
Patrik Jablonski. Anette Sundell/
Liljedahl dansar.
Trio Kontrast medverkar också.
Högtidstalet håller professor
Henrik Meinander från Finland.
Prominenta gäster från kommun,
Landsting, krigsveteranerna,
politiker, kyrkan, länet m.fl.
organisationer är inbjudna
Kuvertavgiften blir 200 kr. per
person och då ingår flera smårätter,
lättöl eller bordsvatten, kaffe och
kaka. Vin och andra starka drycker
finns att tilläggsköpa i baren.
De flesta biljetterna säljs som
förköp och vi får ett visst antal till
vår förening, så var ute i god tid
och boka in kvällen.
Evenemangslokalen rymmer
visserligen 400 pers., men vi är
många föreningar som ska dela på
biljetterna.
I vår förening kan du boka hos
Norma Hagvik på tel. 33 14 33 el.
Maggi Tarvainen tel. 13 09 72

Alla är välkomna!
Vårt hemlands självständighetsdag
är väl värd att firas på ett högtidligt
och värdigt sett.
Hör av er till Ture på 35 37 81 så
får också ni i fortsättningen vanligt
brevutskick.
/margith

Kom med och fira de 90 första
åren av självstyre i Finland!
Varmt välkomna!

Skördedagen…..
Föreningen höll skördefest i
Badelunda Kyrkskola söndagen
23 september.
I soligt och vackert höstväder
mötte ett sjuttiotal medlemmar
mötte upp till en sopplunch med
eftermiddagsaktiviteter.
Efter en lagom svår tipspromenad
utomhus intogs köttsoppan, med
klimp som extra tillbehör.
En mycket god soppa som
kockan Marja-Liisa tillrett.
Efter följde en modevisning, där
Kerstin. Margaretha, Helena och
Lilli äntrade catvalken.
Musikanten Jerry underhöll och
ledde allsången mellan entréerna.
Ett fartfyllt och uppskattat inslag.
Vi älskar ju att sjunga i vår
förening.

Vimmelbilder
Friskvårdskommittén hade
sammanställt en klurig tipsrunda
som Leif och Beatrice redogjorde
för. Marjatta vann tipset efter en
särskiljande utslagsfråga. God tvåa
kom Henrik Sandell.
Till kaffet berättade Margith om
höstens aktiviteter och hur
självständighetsjubileet framskrider.
Stämningen var god och ”surret” i
luften låg på en hög nivå. Alla
trivdes.
Ett stort tack till arrangörerna
”Onsdagsgruppen”, övriga
medverkande, samt kockan MarjaLiisa, och auktionsförrättaren Kaj,
för en trevlig eftermiddag, som
dessutom gav ett bra överskott till
föreningens ekonomi.

I väntan på soppan

Palle, Gerda, Gertrud

/margith
_____________________________

Stämningen var hög
Jerry

Ett digert bord med inlämnade
skördeprodukter hade strykande
åtgång under auktionsutroparen
Kajs klubba. Där fanns också
hantverk, snickrat, vävt, virkat
och stickat.
Som auktionskassörer agerade
Gunlis och Elna.

Margaretha

Lilli i elegant kreation
Kaj, biträdd av Elna säljer fågelholkar

Kökspersonalen

Ett sextital personer deltog i årets surströmmingsfest!
lördagen den 1 september.

Grupperna
Hälsning från Onsdags-träffarna!

När klockan just passerat 18 var
det åter dags att i föreningens regi
öppna en mängd väljästa
surströmmingsburkar. I den lite
kyliga vinden vid Tidö-Lindö’s
vackert belägna ”feststuga” spred
sig doften över omgivningen och
den intilliggande vackra
Mälarvikens vatten. Efter att ha
avverkat en liten tipspromenad
runda bänkade sej gästerna på
angiven plats vid långborden.
Välkomsttal och välkomstvisa
inledde det hela varefter det var
fritt fram att hugga för sej av
läckerheterna som låg framdukade
bland alla övriga ingredienser som
hör till en sill- och
surströmmingsmiddag. Ett
tjugotal personer valde dock att
låta bli den förädlade
strömmingen och lät i stället sej
väl smaka av inlagd sill i olika
former. Något obehag av lukt från
surströmmingen var det ingen
som led av utan aptiten var god
och stämningen hög i hela salen.

Med valda visor och allsång
avbröts intaget ibland och
struparna luftades och sköljdes
med lämplig dryck. Små roliga
historier som framfördes spontant
av hågade gäster lockade fram
glada skratt och belönades med
varma applåder.
Lottdragning och redovisning av
tipspromenaden skedde i samband
med att kaffe och kaka serverades
Till tonerna av välkända dansband
roade man sej sedan med dans i
olika former eller minglade runt
bland borden med vänner och
bekanta eller för att göra nya
bekantskaper.
Vi som ansvarade för festen vill
tacka alla som kom och som med
sitt glada humör bidrog till den
höga stämningen. Speciellt vill vi
tacka de många
förstagångsbesökarna för att de
också ville komma och hoppas att
besöket lockar till fortsatt
deltagande framöver.
/ Runar

Vi har nu börjat höstsäsongen. Alla är
hjärtligt välkomna, att bli med i vår
gemenskap.
I höst läser Damerna om Västmanland
och diskuterar vad som hänt ute i
världen. Sedan avslutar vi med 10
min. sitt gymnastik. Herrarna spelar
kort. Det viktigaste är förståss
kaffetåren som vi har tillsammans:
/Kerstin
_________________________

Sångarna
Hjärtats nyckel heter sång och sången
ädla känslor föder.
Det är väl något av detta vi känner i
sånggruppen.
Vi har startat höstsäsongen med flera
nya sånger, som vår kunnige och
tålmodige ledare Boris ska försöka
och lyckas säkert också, få in i våra
huvuden för att sedan komma ut ur
våra strupar.
Och jag säger som så många gånger
tidigare:
Kom med oss och sjung!
Hälsar
Margaretha T

Ordföranderutan:
Då drygt halva verksamhetsåret har gått, kan vi konstatera att vi gjort ett utomordentligt bra arbete hitintills.
Ekonomin är under kontroll, till och med mer positiv än budget. Detta vill jag helt och hållet tillskriva de
verksamhetsgrupper som ordnat de fester och evenemang som har varit. En iver och ett engagemang att göra
festerna, så trevliga som möjligt för gästerna och att hålla sin ekonomiska budget, har lett till ett mycket bra
samarbete. När man delar upp jobbet och många hjälps åt känns det inte alls betungande.
Stämningen bland våra gäster har också varit enbart positiv. Jag vill påstå att vi kommit en bit på vägen i vår
strävan att ta hand om, och att få alla som kommer på våra tillställningar, att känna sig som ”en i gänget”.
Fortsätter vi i samma riktning, är jag säker på att vi får en VI-anda i föreningen där alla känner sig hemma, detta
oavsett om man är med i någon regelbunden gruppverksamhet eller om man bara deltar ibland.
Det är glädjande att omorganisationen vi gjorde på senaste årsmöte, har utfallit så positivt. Styrelsen har också
fått mera tid att arbeta utåtriktat, att ta del i olika diskussionsmöten med kulturinstitutioner, att ha bra kontakt
med studieförbund, kommun och andra organisationer påverkbara för vår ekonomi.
Jag tror det är viktigt för vår framtid, att vi syns utåt, att vi är kända som en seriös och strävsam förening och att
vi är positiva till samarbete i alla former. Att både ge och få publikstöd från andra kulturföreningar, gör att vi kan
fortsätta med våra arrangemang och aktiviteter även i framtiden.
Ett påbörjat samarbetsprojekt i år är firandet av Finlands 90 års självständighetsjubileum 6 december . Vi är nio
föreningar som tillsammans formar firandet.
Nästa år tjuvstartar vi 200 års minne av ”Rikssprängningen” 1808-09. Där kommer sannolikt flera rikssvenska
organisationer att delta. Detta jubileum uppmärksammas både på riks och lokalnivå.
Som synes är det mycket på gång de närmaste åren och det känns jätteroligt att vår förening aktivt är med, i de
sammanhangen.
”Vi syns, vi hörs och vi kan påverka”!
/Margith

