Nationaldagen
firade vi på
Djäkneberget.
Föreningen var
representerad i
fanborgen. Här
är Marianne
och Runar i
folkdräkt, med
den blå/gula
flaggan.
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Höstsäsongen börjar med
föreningens populära

Viksängsdagen

Resor

Sill/Surströmmingsfest

Föreningen har i år också fått
möjlighet att på Viksängsdagen
den 30 augusti göra PR för vår
verksamhet. Vi kommer att ha ett
bord med informationsmaterial
samt några personer som s.a.s.
pratar för varan.
Folkdansgruppen uppträder under
dagen.
Viksängs Mötesplats har en
mångfald olika verksamheter som
de visar, så kom och titta.
Se Mötesplatsens egen annons om
tider etc.
Du kan även titta på:
www.viksang.se
____________________________

Allan har tipsat om en resa, kanske i
mitten/slutet av augusti.
Ett besök i Kvekgården och "MorLottas" livsverk. Massor av hus, allt
finns kvar och inget är förändrat
sedan mitten på 1800-talet
Kvekgården ligger nära Örsundsbro
och dit kan man åka med egna bilar.
För pensionärer kostar dryga
timmens guidning 10:- per person.

i Dingtuna bygdelokal den
30 augusti. Samling 18.00

Silltallrik serveras för den som inte
deltar i årets absolut största
kulinariska begivenhet surströmmingen.
Kaffe o kaka, roliga historier,
gamla och nya vitsar och bra
dansmusik får du på köpet.
Bordsdricka ingår men övrig dricka
och ”Livets Vatten”, grannar, goda
vänner och bekanta, ett glatt humör,
bekväma skor och en stor portion
humor tar du med själv.
Entréavgift: 100:Anmälan till Runar senast den 24
augusti på tfn:
021-330554 alt. 070-2563843

Skördedagen
Den 21 september samlas vi i
Badelunda Kyrkskola för den
sedvanliga Skördedagen.
Det kommer att bli lunchsoppa –
en god sådan, modevisning med
underhållning, tipsrunda, kaffe m.
kaka, och auktion på inlämnade
skördealster.

Glöm inte att uppge telefonnummer
namn, och vilken mat du vill äta.

Alla är Välkomna!

Vi samlas till kl. 13.00 och i
vilken ordning programpunkterna
kommer är inte riktigt spikat ännu,
men att det blir en gemytlig dag
kan vi redan nu utlova.
Bjud med goda vänner på lunch
och en trevlig eftermiddag.

Välkomna!

Allan kan fixa detta!
Blir vi 20-25 st. så delar vi upp oss
på 2 grupper. Ibland åker vi gamla E
18 på hemvägen och stannar då till i
Kungsbyn, äter lunch och passar på
att handla lokalproducerade varor.
Ring på tfn. 021-13 99 78 så
berättar han mera. Eller e-posta
till: allan.tegebro@telia.com

Allan har också lett några grupper
på en lite längre tur. Först till
Härkeberga Kyrka som ligger en
bit från Enköping, med fantastiska
takmålningar av Alfred Pictor.
Sedan ett besök på Vånsjöåsen med
dess backsippor och gravfält. Efter
ett par mindre stoppar har vi hamnat
i Härsbäcksdalen som är en mäktig
djup canyon, med en bäck i botten
och en fin grillplats.
Allt detta är gratis! Egna bilar
och samåkning gäller.
Hör av dig till Allan på ovan adress!

På gång…
Kvällsöppet
Torsdagen den 25 september har
vi ”Öppet Hus” för Pidrospel i
klubblokalen. Alla! Nybörjare,
yrkesarbetande och kortspelshajar
är välkomna att droppa in och
spela. Öppet från 17.00
Välkomna till en kul spelkväll!
____________________________

Oratoriekören på Åland
kommer på besök till Västerås i
september.
Kören leds av Kaj-Gustav
Sandholm, kantorn som ni minns
besökte oss vid Kyrkdagarna i år.
Kören ger en konsert i
Mikaelikyrkan den 27 sept kl.
18.00. De medverkar också under
söndagens högmässa den 28sept.
Under konserten framför de
klassiska körpärlor och en del
folkligt från Åland. Solister är
Annika Sjölund, sopran Åke
Hillar, trumpet och Gunnar Julin,
orgel.
Boka in dagarna redan nu och kom
och lyssna till vacker sång och
musik.
Alltså 27-28 september!
___________________________

Kurser
Datakurser

Historik

Fortsättningskurs på vårens
datautbildning planeras. Vill du
som redan har en viss datavana,
hoppa på denna kurs så hör av dig
till Norma på tfn: 021-33 14 33

Vi planerar att, under hösten
08/våren 09, påbörja ett arbete med
en historik över föreningens historia.
Dels vill vi göra ett bildarkiv och
dels samla muntliga berättelser.
Det är många medlemmar som varit
med i många år och som har mycket
att berätta. Den historiken vill vi
dokumentera.
Om du har gamla foton eller annat
sparat material kan vi skanna in och
sammanställa. Har du minnen från
olika händelser att berätta så skriver
vi ner det. Tanken är att göra detta i
studiecirkelform på klubblokalen.
Det här är ett gediget arbete och vi
behöver vara flera som sammanfattar
och renskriver materialet.
Är du intresserad av att vara med i
arbetsgruppen och kanske har idéer
om upplägget så hör av dig till
Margith på tel:
021-359201 alt. 0703-476476
_____________________________

Vi har också möjlighet att få
samma lärare, Lena Gambierazzi,
till en ny nybörjarkurs.
Är du intresserad av den kursen så
tar du kontakt med Margith på tfn:
021-35 92 01
Vi måste vara 7-8 stycken för att
kunna starta en kurs. Fyller inte
föreningens medlemmar upp så får
gärna dina vänner och bekanta
komma med.
Datakurserna är i ABFs regi.
__________________________

Språkkurser

Går av stapeln i Västerås i
november.
Det blir arrangemang både av
världsklass och med lokal
anknytning.
Det är Västerås Kulturnämnds
sekreterare Hugo Catolino som
håller trådarna.
Vår förening har möjlighet att vara
med och visa delar av vår
verksamhet.
Arrangemangslokalerna är
CuLTUREN, Växhuset,
Konsertsalen och ev. Teatern och
det blir både dags och
kvällsprogram.

Många av oss tillbringar stora
delar av sommaren i Finland och
vi har väl alla märkt att
centraliseringen och regionala
sammanslagningar har gjort att
man inte alltid kan göra sig
förstådd på svenska hos olika
larmcentraler.
Nu har önskemål kommit att
föreningen ska ordna kurser i
finska, så att man klarar av att
larma vid nödsituationer.
Det är viktigt att kunna förklara
vägen till sommarstugan om man
behöver ambulans, att göra sig
förstådd på akuten, att kunna kalla
på hjälp om bilen stannar på
riksåttan, att kunna beställa mat på
resan och framför allt att kunna
fråga om vägen ifall man åkt vilse.
Åker vi på semester till Spanien,
Grekland eller Italien så läser vi på
i parlörerna, men vi är ganska
dåliga på att förkovra oss i finskan.
Är du intresserad av en ”bra att
kunna kurs” i finska så hör av dig
till Siw på tfn: 021-246 06

Där finns säkert kulturella
guldkorn att hämta, så håll ögonen
öppna i VLTs annonsering.

”Tänk på att livhanken kan
hänga på om du kan göra dig
förstådd!”

Världskulturveckan

Mera kommer också i senare
utskick.

Blandat

Upplevelser på pränt
Du som varit med om något fint, kul
eller minnesvärt och som du vill dela
med dig av till oss andra, skriv ner
det och lämna in till expeditionen.
Det behöver nödvändigtvis inte vara
gulligull skriverier, nej det kan lika
gärna vara nå´t du inte gillar och som
du vill ändra på.
Kreativa idéer som berör flertalet av
oss och som för oss framåt.
Vi kanske ska införa en spalt med
”Jag tycker att…” i våra utskick.
Vi behöver vara flera som skriver,
dels i utskicken dels till vår hemsida.
Lämnar du material på expeditionen
märk kuvertet ” till utskicket”
Du kan också mejla till:
margith.winkelsjo@telia.com
I Nya Bloggen på Hemsidan kan vem
som vill gå in och tycka till.
Det har varit lite skralt med insändare
på sistone, så tyck till nu.
I Bloggen ska man ”debattera”!
/Margith

Gruppverksamheten
Start till hösten

Onsdagsträffen

Dansgruppen

Pidrospelet startar 28 augusti kl.
13 i klubblokalen
Onsdagsträffen startar 3
september kl.13 i Klubblokalen
Sångarna startar 10 september kl.
13.30 i Klubblokalen
Bowlarna startar den 2 september
kl. 11.00 i Bellevuehallen
Stavgång varje måndag kl. 9.30
från Önsta.
Dansarna varje tisdag 18-20 på
Viksäng med start 2 september

Under våren har vi läst om
Västmanland, ett intressant ämne.
Vi har också talat om vad som
händer ute i världen. Vi avslutar
dagen med 10 min ”sittgymnastik
för äldre”
Detta gäller tjängarna. Gubbarna
de bara spelar kort.
Sammanlagt är vi 22 st. som
träffas varannan onsdag, men det
finns plats för flera. Ni är alla
hjärtligt välkomna!
Den 14 maj hade vi avslutning på
restaurang Bellman, där vi åt god
mat.

Vårsäsongen avslutades med
traditionell midsommardans
uppvisning på tre äldreboenden.
Dansen leddes i år av Erik och
Vailet eftersom Runar och Marjatta
var i Finland på Runars 50-års
konfirmandträff.
På kvällen samlades dansarna hos
Marianne och Al för att tillsammans
avnjuta traditionellt
midsommarbord. Tusen tack till
gruppens gästvänliga värdpar
Marianne och Al för upprepat
värdskap för midsommaraftonens
firande.

Kolla också för säkerhets skull i
VLT under ”I Dag”
Alla våra aktiviteter annonseras
under föreningssidan i VLT och i
hemsidans
www.finlandssvenskar.se
”Kom ihåg” ruta
____________________________

Pidrogänget
Ett tjugotal medlemmar har spelat
Pidro varje torsdag under
säsongen. I januari hade vi
traditionellt ”Öppet hus” för
nybörjare och yrkesarbetande.
I juni samlades vi till en extra
spelkväll där VLT var inbjudna.
VLT gjorde en helsida om
föreningens verksamhet och
Pidrospelandet fick ett stort
utrymme i artikeln. Det syntes
verkligen, i tidningen, hur kul vi
har i gruppen.
Till hösten ordnas Pidro klubbmästerskapet igen, så passa på och
börja träna redan från säsongsstart
Du kan droppa in och spela varje
torsdag på klubblokalen kl. 13.00
Vi har också möjlighet att under
Världskulturdagarna i november,
informationsspela, var är inte klart,
men vi kan visa och sprida
Pidrospelandet för Västeråsarna
och för andra Kulturföreningar.
Vi startar höstsäsongen den 28
augusti och håller på till mitten av
december

En hjälpande hand, när stolen
blir för trång.
Nystart för hösten är 3 september
kl 13 och vi håller på till 10 dec.
Välkomna!
/Kerstin
___________________________
Hjärtligt stort tack till er
alla som på olika sätt
uppmärksammat min 80-årsdag.
Jag hade tänkt att den skulle
passera obemärkt, men det gjorde
den inte.
Alla ”signaler” har jag noterat
med största tacksamhet
Jag känner att jag finns!

inför hösten 2008:
Under hösten startar inlärning av ett
nytt årsprogram. Närvaron under
våren har varit god men
medelåldern på dansarna är hög och
krämporna kommer smygande lite
här och där. Vi är i stort behov av
”påfyllning” och vi vill härmed rikta
oss till alla som gillar dans och som
skulle kunna tänka sig att vara med i
vår grupp att höra av sig. Det är inte
bara dans som förenar oss i gruppen,
den sociala gemenskapen är minst
lika viktig som dansen. Saknar du
partner så kan du komma ändå, vi
ser till att du kan vara med. Vill du
se hur det går till på våra
veckoträffar är du välkommen att
besöka oss när vi tränar.
Vi startar den 2 september och
dansar som vanligt på Viksängs
Mötesplats varje tisdagskväll men
från och med i höst dansar vi mellan
kl 18.00 – 20.00. Vill du ha mer
information om dansgruppen är du
välkommen att ringa Runar på tel.
021-33 05 54 eller 070-25 63 843.

Bugar
och
tackar
gör
Allan

Runar

Gruppverksamheten
Friskisarna
i föreningen har varit flitiga
stavgångare under hela vårsäsongen,
och vi fortsätter att gå så länge
benen och skorna håller. Vi har varit
8 stycken som gått en runda i
Önstaspåret varje måndag kl 9.30.
Vi har ingen flåsteknik, alla går i sin
egen takt. Vi pratar, skrattar och har
trevligt tillsammans. Det vore
trevligt om flera kunde delta. Ryktet
säger att det skylls på att man inte
vill ta bilen, men den ursäkten duger
inte. Vi är många som kör bil och
det finns nånting som heter
samåkning
Tänk på det och kom med!
Hälsar en i gruppen

Senare i höst händer
Samkväm
med författaren, journalisten
och kåsören

Herman Lindqvist
i Kyrkbacksgården den 18
oktober kl. 14.00 .
Herman pratar om
Riksspräng-ningen 1808-09.
Det är nu 200 år sedan kriget,
som resulterade i att Sverige
förlorade en tredjedel av sitt
landområde.
Herman är en mycket bra
kommunikatör och väl insatt i
ämnet.

ännu mera…
Samkväm
På Klubblokalen lördagen den 11
oktober kl. 14.00.
Vi träffas över en kopp kaffe med
dopp. Det blir lite allsång och lite
musik med Boris och Hilding.
Tanken är att vi ska träffas utan
större pretentioner, bara umgås,
prata, sjunga och ha trevligt
tillsammans.

Alla är hjärtligt välkomna!
___________________________

Höstfest
”Gänget på gång”
_____________________________

Sångarna
Gruppen skulle traditionsenligt ha
avslutat vårsäsongen med en konsert
på Vallonen i Skultuna.
Men där hade de drabbats av
vinterkräksjukan så vi fick inte
komma in.
Vi har inte haft turen med oss under
vårsäsongen.
Vi fick ändå en trevlig Valborgsmässoaftons eftermiddag hos Inger
och Erik.
Vi fick ta del av Ingers färdigheter
på kökssidan och vi sjöng och hade
det mysigt på alla sätt och vis.
Tack Inger och Erik!
Sånggruppen börjar höstsäsongen
den 10 september. Gamla och nya
sångare hälsar välkomna då.
Hälsningar/ Margaretha T.

Herman är känd för sina
böcker om Sveriges historia
och har bl.a. gett ut en bok om
just 1808-09 års krig.
Vi ska ordna böcker, dels den
om 1808-09 dels hans senaste
bok som han säkert också
kommer att beröra i sitt
framträdande.
Alla är välkomna, så sprid
budskapet till vänner, grannar,
bekanta ja alla som kan vara
intresserade av att komma och
lyssna.
Boka eftermiddagen redan nu,
det kommer att bli intressant.
Kaffeservering.
Entréavgift: Överkomlig!

Vi samlas kring en bit mat, lite lätt
underhållning och dans den 8
november på kvällen. Plats, tid och
mera besked kommer i ett senare
utskick.
Boka in kvällen redan nu!
___________________________

Klubbmästerskap
I Pidrospel blir det den 22-23
november i klubblokalen.
Om du kommer med och tränar från
den 28 augusti, så hinner du bli
mästarkandidat till november.
Du som vill delta ska anmäla dig
senast den 20 oktober till Lilli
Raunås på tfn. 021-30 07 28

Dansjubileum!
Hör upp alla ni som vid något tillfälle har deltagit i dansgruppen!
Låt oss alla samlas en kväll i minnenas tecken med god mat, sång och dans i trevlig, otvungen samvaro.

Dansare m.fl. på fest hos Berdis och Birger för 25 år sedan.
Det är nu 30 år sedan dansgruppen bildades. Många är de som under årens lopp har medverkat men som av
olika anledningar sett sej tvungna att lämna dansen. En del har avlidit och andra har slutat på grund av
sviktande hälsa.
Vi söker härmed alla er som finns kvar och hoppas att ni tillsammans med oss som nu är aktiva i gruppen vill
fira detta speciella tillfälle med en riktigt trevlig kväll på Utvreta gård. Där kommer vi att som slutet sällskap
avnjuta en gemensam utsökt middagsbuffé med det mesta av vad gården producerar. Sång och dans i varm och
ombonad miljö, med lättare underhållning.
Låt djungeltrumman ljuda och hjälp oss att sprida denna inbjudan till alla vänner och bekanta som ni vet varit
med i gruppen, speciellt om dessa inte längre är medlemmar eller om de har flyttat från orten och inte har
möjlighet att läsa detta.

Vi ser fram emot att få träffas igen!
Festplats; Utvreta gård utanför Dingtuna
Tid; Lördagen den 13 september kl 18.00
Meny: Läcker Festbuffé med många olika rätter, inkl kaffe och kaka
Pris per kuvert: 190 kr exklusive dryck (gården har fullständiga alkoholrättigheter)
Bindande anmälan lämnar du till
till Runar på telefon 021-33 05 54 eller 070- 25 63 843 senast den 4 september.

Varmt välkomna!

En oväntad Aha-upplevelse.
Spänningen ligger tät. Han är mycket koncentrerad, med blicken stadigt fäst långt ner på banan. Så höjs den
svart/vitrutiga startflaggan, han får en knuff i baken och så han svischar nerför backen ivrigt påhejad av
publiken.

foto: Kaj Svarvar

I mitten av maj besökte jag Nykarleby för att hälsa på släkt och vänner. Våra goda vänner pratade så
entusiastiskt om en lådbilstävling som en kväll skulle gå av stapeln mitt i stan.
”Ni måst no kåma å sii edee, å e bryuka va så fyrhäädadi mytji fålk” sade de.
Visst, visst, tänkte jag. Kvällen såg ju ut att bli solig och så kanske man där också träffar några gamla bekanta
att språka med.
Redan när vi skulle hitta en parkeringsplats, började jag ana oråd. Aldrig har jag väl haft svårt att hitta en ledig
plats att ställa bilen på i Nykarleby!
Vilken folkfest det var! Avstängda gator, gamla bildäck utlagda efter hela racerbanan, sponsorskyltar, vimplar,
ballonger och flaggor, dånande musik och trängsel.
Å fyrhääda mytji fålk! Precis som på en riktig tävling.
En bra åskådarplats, en bit från Starten gjorde att vi kunde studera förarna och deras ekipage på nära håll.
Kreativiteten och idéerna har nog flödat rikligt bland killarna och tjejerna och till viss del, skulle jag tro, också
hos papporna.
Där fanns fantastiska skapelser proffsigt lackerade i häftiga mönster. En buss i miniformat var en perfekt kopia
av det bussbolag den sponsrades av, till och med passagerare fick plats. En klarblå raket byggd av ett oljefat
svischade nerför backen lika bra som dragstermodellerna. Ett tjusigt alster helt klädd i ljusblå sammet, med
perfekt matchande detaljer var en chic bil för tjejer. Det bevisar att tjejerna är på kommande inom bilsporten,
kanske också som designers.
Där fanns också, vad man i sammanhanget kan kalla, veteranbilar.
Lådbilar som jag minns dem.
Inte desto mer påkostade med färger, med spoiler av ohyvlade brädor och där enkelheten och de rena linjerna
var dominerande. Men säkerligen byggda med samma glädje och fantasi.
Det mest intressanta var ändå att betrakta förarna. En del var djupt koncentrerade på uppgiften, medan andra
hade tid att kolla om de kände någon i publiken. För de flesta gick åket spikrakt ner till målet, men för andra
gick det lite vingligt till, i ivern att styra upp ekipaget.
Jag hörde en coachande pappas upprepade förmaningar vid starten: ”Do ska halld stadot i rattin”! Men det är
inte så enkelt att komma ihåg allt, när det verkligen gäller.
Någon vurpa och avåkning förekom också, men jag tror att skadestatistiken var mycket låg.
I tävlingen gjordes 92 starter, en del bilar startade flera gånger med nya förare. Alla som hörde till teamet fick
rättvist åka varsin gång. Tre tävlingsmoment ingick: Snabbaste tiden, längsta åket och tjusigaste bilen.
Efter tävlingen kunde alla ekipagen beundras på en demoplats. Där sågs många ungar som trånande betraktade
bilarna, där sågs också många äldre som drömmande mindes sin egen lådbil.
En folkfest med 4 300 åskådare, med korvstånd och kaffe, med musik och uppträdanden, med alla tävlande
killar och tjejer, med coachande farsor/morsor gjorde kvällen till en minnesvärd Aha-upplevelse.
/margith

