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På kommande
Julfesten
Den 4 januari samlas vi kl. 15.00
till julfest i Irsta gården.
Sånggruppen står för ett
traditionellt stämningsfyllt
festprogram.
Vi äter skinksmörgås, risgrynsgröt
och efteråt får vi kaffe och kaka.
Efter maten tar vi en sväng om till
den bästa dansmusik där flera
kända orkestrar medverkar.
Anmälan är ett måste, så att maten
räcker till.
Ring: Margaretha på 021-13 09 72
eller till Gun-Lis på 021-33 25 07

Alla är varmt Välkomna!
______________________
Årsmöte 22 februari 2009
I Badelunda Kyrkskola. Vi börjar
dagen med:
Sopplunch och kaffe kl. 13.00.
Sedan fortsätter vi med sedvanliga
Årsmötesförhandlingar kl. 14.00
Det här är mötet där du som
medlem kan påverka föreningens
framtid. Är man inte med på
årsmötet och gör sin stämma hörd,
så tar det ett helt år innan
möjligheten dyker upp igen.
Boka in 22 februari redan nu!
____________________________

Kvällsöppet i Pidro
Torsdagen den 26 februari kör vi
”Öppet hus” i Pidrospel för
kvällspigga, yrkesarbetande,
nybörjare och proffsspelare. Alla i
en ”salig blandning”
Vi börjar kl. 17.00 och håller öppet
fram till 20.00.
Det är Drop in hela kvällen, så
kom den tid som passar dig.

Medlemsmöte 22 mars
kl. 15.00

Med utskicket följer en liten
julklapp till alla medlemmar.
Dessutom kommer alla hushåll att
få två nummer av tidningen
Kuriren.
Bär den röd/gula flaggan som ett
smycke i jackan eller kavajen!
Med 300 finlandssvenska flaggor
utspridda kommer vi att synas i
vimlet i Västerås . Eller hur?!!
___________________________

Kyrkdagarna
I år blir det Kyrkdagar 14-15 mars.
Traditionsenligt är det Samkväm
på lördagskvällen kl. 18 i
Mikaelikyrkans Gertrudssal.
Programmet är inte klart i nuläget.
Gäster från någon församling i
Svenskfinland kommer hit och så
blir det sång och musik.
Församlingsförbundet i Finland är
oss behjälpliga med val av präst.
Kaffeservering under Samkvämet.
På söndagen den 15, 3: dje
söndagen i Fastan, är det
Högmässa och då deltar gästande
präst samt Mikaelikyrkans
Kyrkoherde Bengt Linvall.
På söndagen bjuder
Mikaeliförsamlingen på kyrkkaffe.

Alla är varmt välkomna!

Den 22 mars träffas vi i
klubblokalen kl. 15.00 för att
fördela jobbet och finslipa 2009 års
verksamhetsplan.
Alla förtroendevalda, alla med bra
idéer, representanter från varje
verksamhetsgrupp och
fritidskommittén ska vara med på
mötet.
Det här är årets viktigaste
diskussionsmöte och om alla är
med, får styrelsen ett brett
demokratiskt beslutat underlag, att
jobba vidare med under resten av
året.
Medlemsmötet är också rätt forum,
att ta upp sådant man vill förändra
eller förbättra.
____________________________

Grupperna
Uppstart för vår terminen:
I klubblokalen:
Pidro
8 jan kl 13.00
Onsdagsgruppen 14 jan kl.13.00
Sånggruppen
7 jan kl. 13.30
Bellevue:
Bowlarna

13 jan kl 11.00

Önsta:
Stavgångarna

12 jan kl.10.00

Viksängslokalen:
Dansarna
20 jan kl. 18.00

Nya deltagare hälsas
hjärtligt välkomna!

Världskulturfestivalen
Finlandssvensk kväll 27/11
Folkdansgruppen inledde kvällen
med ett nysammansatt program.
Influensan hade slagit till bland
dansarna och i all hast fick
programmet arbetas om.
En stor eloge till de fyra par som
galant genomförde uppvisningen.

Sånggruppen avlöste dansarna med
ett välkomponerat allsångsprogram.
Boris ledde Allsången och hans
småprat mellan sångerna skapade
en trivsam och gemytlig stämning.

Sånggruppen sjöng ”Gästerna
samlas” och ”Rosan”, två sånger
som i hög grad uppskattades av
publiken.

Höstfest med glöd i…
Drygt sextio personer samlades till
Höstfest i Badelunda den 8 nov.
Under minglingen med
välkomstdrinken visades bildspelet
om våra Folkdräkter.
Sedan bänkade vi oss till bords och
hälsades välkommen av Siw och
den nybildade arrangörsgruppskören som tillsammans med
publiken sjöng välkomstvisan.

Runar höll en mycket trevlig
musikfrågesport, där gästerna
delades in i fyra lag. Rätt svar
belönades med godis.

Alla lag hävdade förståss att de
minsann var först med svaren, men
som enväldig och rättvis domare
kunde Runar så småningom kora ett
segrande lag.
Buffén var välsmakande! Tjälknöl
med god stark sås, gratäng, sallad
och ett jättegott bröd. Efteråt
serverades kaffe och kaka.
Axplock ur programmet:
Vi sjöng snapsvisor, kanon, och
vanliga visor. Många ställde
välvilligt upp och hjälpte
toastmastern att hålla tonen.
Margith berättade om lantlivets
förändringar och hur dagens barn
på landet ser på sin omgivning.
Norma citerade träffsäkert några
moderna ordspråk och hon läste
också en dikt om närhet, ömhet och
kärlek.

Ett mogendisco hade ställts i
ordning i ett intilliggande rum,
mysigt dekorerat med lyktor och
illuminationsbelysning. Det var full
fart på dansen, nästan till tolvslaget.

Kompade gjorde Sven-Olof och
Hilding. De spelade också duett på
dragspel mellan verserna.

En av festdeltagarna fick t.o.m.
bokstavligt talat eld i baken.
Att flåset och orken är på topp hos
våra medlemmar bevisade
verkligen kvällens festdeltagare.
Kvällen avslutades på Caféet
tillsammans med Pidrogänget, där
vi också fick se bildspelet om våra
folkdräkter.

Ett stort tack till arrangörsgruppen,
som denna gång var bowlarna.
Allan, Bror, Britta, Al och Runar
bidrog med roliga historier.

Hänt sedan sist…
Samkväm med Herman
Herman Lindqvist besökte vår
förening den 18 oktober.
Temat för dagen var 1809-09
års krig och freden i
Fredriksborg som gjorde att
Finland förlorades till Ryssland.
Dagen blev en publiksuccé!
200 personer kom till
Kyrkbacksgården för att lyssna
till ett verkligt intressant
föredrag.

Vardagsjuridikkurs
Herman berättade också lite grann om sin
senaste bok Madame de Pompadour och
om de projekt han har på gång nästa år.

Ett trettiotal medlemmar bänkade
sig i Klubblokalen den 22 oktober
för att lyssna till Jurist Carl-Kim
Stenberg som berättade om
vardagsjuridik.

Många ville ha en signerad bok

Herman kan historia och är
dessutom en mycket god
berättare. Hans humor och hans
kroppsspråk gjorde att publiken
fick skratta gott många gånger.
Vår historia får en helt annan
dimension genom hans
berättelser än vad vi läst i de
torra, tråkiga faktaböckerna när
vi gick i skolan. Han
levandegjorde också de
historiska personerna på ett sätt
som man inte kan läsa sig till.
Herman är uppvuxen i
Helsingfors och har genom åren
jobbat hårt för att sprida
information om
finlandssvenskarna till
sverigesvenskar. Han
uppmanade oss i föreningen att
inte tröttna, utan fortsätta att
informera och upplysa folk i vår
omnejd, om vilka vi är. Vi är ett
stort ”glapp” i rikssvenskes
medvetande.
Att han ännu, efter så många år
i utlandet, kan plocka fram sitt
helsingforsmål, med de rätta uljuden och betoningen kändes
mycket imponerande.

Efter föredraget signerade Herman de
böcker som publiken kunde köpa på
plats. Enligt Akademi bokhandelns
personal var även bok försäljningen en
succé.
Dagen gick fort och alla hade gärna hört
mera av hans berättelser.
Som tack tilldelades Herman föreningens
standar samt en gåva från Skultuna
Mässingsbruk.
Vi hoppas och har ett litet löfte att
Herman återkommer till oss inom en inte
alltför avlägsen framtid.

En verkligt intressant kväll med
mycket matnyttigt att lära och tänka
på.
Kim berättade med en glimt av
humor om dessa viktiga och
allvarliga saker som man bör tänka
för att inte hamna i tråkiga
situationer.
Det här borde alla medlemmar ha
möjlighet att delta i. Kim bjöd
också in oss på besök till sin
arbetsplats Familjens Jurist på
Biskopsgatan.

/margith

Föreningen bjöd på kaffe och
macka och det smakade bra för dem
som varit i gång hela dagen.
Kim tackades av Norma med en
blomsterkvast.

Kaffepaus

Ett stort tack till Paula som tipsade
om kursen.
____________________________
Har någon flera tips om liknande
kortkurser i ”bra att veta” ämne
så hör av er till någon i Styrelsen!
Dagens värdinnor

Hänt sen sist…
Km i Pidrospel
Helgen 22-23 november samlades
16 spelsugna medlemmar indelat i
8 mixade lag, för att göra upp om
Klubbmästartiteln 2008.
På lördagen spelades alla matcher i
grundserien. På söndagen spelades
finalerna
Ibland vann vi och ibland förlorade
vi…

hembakta sockerkakan smakade
mumma.

Stämningen var på topp och
godhjärtade tråkningar haglade
genom luften.
Tack till Al som spenderade hela
helgen på att ge markservis åt
spelgänget. Dessutom tog han alla
paparazzibilderna.

Ibland undrade vi vad vi håller på
med…

Fast ibland blev det förståss lite
ensamt och tråkigt…

Ibland undrade vi vad medspelaren
håller på med…
- ”Varför pidrade du inte på esset”?

Tillslut kunde årets Mästare koras.
På första plats kom Marianne
Lönnqvist och Margith Winkelsjö,
på andra plats Kerstin Söderman
och Margaretha Tarvainen och på
tredje plats Per-Olof Rasmus och
Reijo Forsgård.

Ibland avslöjades hemligheter…

- ”Om jag blundar med ena ögat
och skelar med det andra, så kan
jag se Kerstins kort”!
Vi var inte bara spelsugna utan
också kaffesugna och den

Eftermiddagssamkväm
Ett trettiotal medlemmar träffades
för ett informellt samkväm i
klubblokalen lördagen den 11
oktober. Kerstin hälsade
välkommen, varefter Margaretha
berättade en humoristisk historia
om hur det är att lida av ÅNK
vilket betyder Åldersrelaterad
Nedsättning av Korttidsminnet. Så
fortsatte vi med några allsånger
under Boris och Hildings ledning.
Margith berättade om ”Västerås
2026”, ett projekt där man
långtidsplanerar stadens framtid.
Vår förening har möjlighet att vara
med och lämna förslag hur vi vill
ha det år 2026.
Allan berättade om hur det gick när
han tvättade sin mobiltelefon i
maskin, en rolig historia som
slutade lyckligt.
Efter kaffet fortsatte vi med
allsången varvat med roliga
historier och vitsar.
Boris gjorde PR för sånggruppen i
syfte att värva flera sångare till
gruppen.

_______________________
Bowlarna
En ständigt växande skara!
Under hösten har flera nya bowlare
tillkommit. Nu spelar vi i snitt, på
6 banor varje vecka.
Bellevuehallen har 20 banor till
vårt förfogande, så det ryms många
fler i gruppen.
Varje tisdag klockan 11 träffas vi
för 1 timmes träning.
Det behövs ingen föranmälan, det
är bara att dyka upp i hallen.
Det finns alltid lediga banor.

P-O och Reijo påstod att de, av
gentlemannamässiga skäl, alltid
låter damerna gå före! Tro dee?
V.ordf. Runar Stenlund som delade
ut diplomen berömde hela gruppen
för deras uthållighet och insatser.

Siw ny i gruppen, har en elegant
och vinnande stil.

”Ventilen” nystartat diskussionsforum
I detta nummer av ”Medlemsnytt”
startar vi ett diskussionsforum, där
vi kan ventilera allt som berör våra
medlemmar.
Gratta någon som fyller år, tacka
någon som gjort nå’t bra, efterlysa
el. sälja saker, komma med idéer,
eller sända in tips om förbättringar.
”Medlemsnytt” tackar den som
”slungade ut den heta potatisen” på
oktober samkvämet, det har gett en
explosionsartad start på Ventilen.
Att skriva under pseudonym är
tillåtet, dock måste utskicks
ansvarige ha ett avsändarnamn,
annars kommer inte insändaren i
tryck.
Ordförande S-O Klavus
____________________________

"Vart är vi på väg?"
VARFÖR väcker en kurs i finska
språket en sådan upprördhet,
irritation och frustration hos en del
medlemmar i en förening där de
flesta har sina rötter i Finland och
där majoriteten talar finska?
Observera att kursen inte var
obligatorisk för alla medlemmar
utan enbart för dem som
önskade lära sig lite finska, alltså
frivillig.
Var bottnar detta synsätt i och
månne det bli samma reaktion om
föreningen tar upp en kurs i något
annat språk?
/En som undrar!
___________________________

Tips!
Visst har vi alla lätt för att
glömma, vad vi tänkt göra och vara
delaktiga i. Tänker speciellt på det
som händer inom vår förening.
Mitt tips: Jag har alltid sista
utskicket framme väl synligt, läser
det ringar in det som jag vill vara
med på, noterar datum tid och var.
Det funkar för mej.
Till sist anmäl dig i god tid, så kan
de som arrangerar göra det lite
extra trevligt för DIG.
Hälsar Norma!

Man tror inte det är sant
att jag är medlem i en så småskuren förening.
Man kan och skall ha åsikter, men
detta är ju inte klokt.
Men ”våra finlandssvenskar” kan
ju inte vara så inskränkta i sitt
tänkande till sitt fosterland och sina
finska bröder och systrar. Jag
menar att utan finnar, eller vice
versa, skulle vi ha pratat ryska
idag. För det är väl ingen som tror
att det enbart var vi Finlandssvenskar som vann kriget. Det kan
ju inte vara den allmänna åsikten i
föreningen.
Sådant här prat får väl stå för
bakåtsträvare. Vill vi förkovra oss i
finska språket, så självklart håller
vi en kurs i det och det är upp till
var och en att vidga sina vyer och
lära sig mera språk.
Att åberopa stadgarna mot en kurs i
finska språket, ja då är man ute och
cyklar. Jag är stolt när finska
flaggan hissas, eller som nu senast
när Martti Ahtisaari fick fredspriset
då känner jag mig finländsk,
oberoende om jag pratar finska
eller svenska. Nu är jag så lyckligt
lottad att jag kan prata hyfsad
finska.
/Sven-Olof Klavus, ordf.
____________________________

Egoism?
Föreningen har utlyst språkkurser
under hösten och nu har ett fåtal
medlemmar opponerat kraftigt sig
mot detta.
Bara för att man själv inte vill
delta, så missunnar man de
medlemmar som fortfarande vill
lära sig ett nytt språk, att göra det.
Det tycker jag är synnerligen
egoistiskt!
Som jag har förstått det är all
kursverksamhet frivillig.
Ingen annan ska bestämma vilka
kurser jag ska gå eller inte gå på.
/Fritt val!

Insändare lämnas till Klubblokalen: Märkt ”Ventilen”
eller skickas till:
margith.winkelsjo@telia.com
___________________________

Tips till Styrelsen!
Jag föreslår att styrelsen öppnar
en jourtelefon som är öppen
vissa timmar ett par dagar i veckan.
Där kan medlemmarna lämna bra
tips och idéer, precis när man
kommit på dem. Det vore synd om
goda idéer glöms bort innan man
hinner lämna dem ifrån sig.
Med en jourtelefon kan man också
snabbt ”lasta av sig” om något inte
känns bra. Då behöver man inte gå
och reta upp sig i veckor, utan kan
ladda ur sina aggressioner på en
gång.
Någon har väl en gammal
mobiltelefon att skänka bort. Och
om föreningen sedan köper ett
betalkort, så nås styrelsen på given
tid
Styrelseledamöterna turas sedan
om att ha jour.
/Margith W.
____________________________

Kurser i finska och
engelska!
Jag vill meddela att det tyvärr inte
blev någon kurs i finska.
Detta inte p g a att kursen inte hör
hemma i vår verksamhet,
såsom Backman tolkar våra
föreningsstadgar, utan enbart
för att vi fick in för få anmälningar.
Finlandssvenskarna utgör 6 % av
befolkningen i Finland,
och fortfarande finns de som inte
kan tänka sig att lära sig de mest
primär kunskaperna i finska, men
tycker samtidigt att finnarna, 94 %,
skall kunna svenska.
Vi har haft kurser i finska och
engelska förut och kommer också
framdeles att ordna det om intresse
finns.
/ Siw Sandell, kassör
Ps! Fast engelska var visst helt ok!
Hur tolkar man det?

Ventilen

Ventilen

Ventilen

"Vart är vi på väg?"

Skall vi sitta och dunka varandra i
ryggen och våra traditioner går i
graven med oss eller skall vi vara
kontaktsökande och utåtriktade
med möjlighet att sprida vår
kultur?
Nu ser vi vilka föråldrade olustiga
synsätt som finns i vår förening.
De hör verkligen inte hemma där.

Det är den korrekta versionen.
Men det innebär ju inte att vi ska
vara en sluten klubb ”för inbördes
beundran”.
Att främja kulturell verksamhet
innebär för mig att, utöver våra
egna arrangemang, också arbeta
utåtriktat tillsammans med andra
föreningar och institutioner och där
sprida vår finlandssvenska kultur.
Vi är en öppen förening och alla,
oberoende av etnisk bakgrund, är
välkomna att delta i våra aktiviteter
och att bli medlemmar.

Var på samkvämet i klubblokalen
11 okt. för att avnjuta en trevlig
eftermiddagsstund med musik och
sång. Fortfarande omtumlad av vad
som sades har jag svårt att uttrycka
mig. Skamsen över vad som
yttrades och överrumplad i detta
forum fann jag inga kommentarer.
Där fanns medlemmar som gått
mangrant ur huset för att på fullt
allvar protestera mot att vi försökt
ordna en enkel språkkurs i finska!
Argumentationen "vart är vi på
väg?" upprepades några gånger och
man förfärades över att den yngre
generationen i Svenskfinland gärna
övergick till att tala finska om
motparten talade finska.
Det ansågs olämpligt att vi
finlandssvenskar skulle bidra till
eller stödja någon som ville
försöka lära sig några ord finska
här i Sverige, även om meningen
var att man inte skulle behöva stå
handfallen i en eventuell
nödsituation när man är i Finland.
Det är finnarna som skall lära sig
svenska, vi skall inte behöva lära
oss finska...
Med andra ord fick vi på skallen
för tilltaget att erbjuda
språkkursen.
Man till och med refererade till
våra stadgar och menade att detta
var oförenligt med dessa. Om vi
däremot ordnar kurs i engelska så
är det något helt annat.
Skamsen tycker jag att man kan
vara om man inte kan några ord av
hemlandets majoritetsspråk och
oförmögen att göra sig hjälpligt
förstådd i kontakten med egna
landsmän.
Yttringarna väcker obehagliga
känslor i maggropen, jag tycker vi
har fog att undra "Vart är vi på
väg?". Är det här resterna av det
gamla och förlegade synsättet?
Forts…

Detta måste lämpligen upp på nästa
medlemsmöte.
Innan samkvämets slut sjöng vi
unisont ”en sång om kärlek över
alla gränser”…
/Runar Stenlund, v.ordf.
___________________________

Nu är det ”banne mej”
dags... att skriva om och
förtydliga våra åldriga stadgar!
Vid två tillfällen har ändringsförslag varit uppe på årsmötet, men
blivit nerröstade. Godtrogna nog,
har vi trott att texterna inte kan
misstolkas.
Nu har det åter skett!
Man åberopar våra stadgar för att
stoppa våra medlemmar från att gå
kurser i andra språk.
Om man protesterade mot alla
främmande språk, skulle jag
acceptera det som gammalmodig
konservatism, men nu får protesten
en helt annan innebörd, genom att
det bara är kursen i finska man har
invändningar emot.
Då får i mitt tycke, en mycket,
mycket obehaglig innebörd.
Vi har alla frivilligt valt att bosätta
oss i Västerås och att ondgöra sig
över hur våra bröder och systrar i
Finland väljer att använda sitt
språk är inte längre något vi har
rätt att lägga oss i.
Ett ganska bra ordspråk är:
”Gräv där du står”!
Dessutom felciterades våra stadgar.
I våra stadgar står: ... att vi ska
”främja finlandssvensk kulturell
verksamhet”
Forts...

Föreningen måste verka i nuet, år
2008, och försöka leva upp till de
behov och önskemål som dagens
människor har.
Alla pratar om viktigheten att få
med den yngre generationen, för att
föreningen ska ha en framtid.
Ska vi lyckas med det, gäller nog
att vi har ett modernare synsätt som
är mera öppet mot omvärlden.
Vi ska givetvis fortsätta att ha högt
till tak i vår förening och
alla ska ha rätt att säga sin
åsikt, men jag skulle önska att man
valde rätt forum. Typ årsmöte
eller medlemsmöten.
På medlemsmöten i april, där vi
formar föreningens årsverksamhet,
har kritikerna i flera år lyst med sin
frånvaro.
Jag har varit med på de flesta fester
och aktiviteter de senaste sex åren
och vid alla utom två (2!) tillfällen
har jag fått höra någon form av
gnäll, skäll eller klagomål.
Ibland befogat, men för det mesta
inte.
Då är det inte lätt att känna någon
feststämning resten av den kvällen.
Jag vet, att enligt vetenskapen så är
viss kritiklusta åldersrelaterad, men
det hjälper inte i stunden.
Jag hade verkligen sett fram emot
oktobersamkvämet, där vi skulle ha
en gemytlig och trevlig stund
tillsammans. Nu kom även den
förhoppningen på skam.
/Margith Winkelsjö

