Styrelsen för verksamhetsåret 2007

Nummer 3, april 2007
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
www.finlandssvenskar.se

Omorganisation
Vi har under många år haft en
evenemangsorganisation, bestående
av många olika personer. Det har
varit kökspersonal, biljettförsäljare,
programkommitté och styrelseledamöter m.fl. inblandade.
Det har varit tungrott för den
organisatör som haft totalansvaret
för evenemanget.
I år testar vi en nyordning, vilken
innebär att de olika verksamhetsgrupperna tar hand om varsin fest,
- från början till slut.
Första grupp att jobba efter nya
ordningen var Bowlinggruppen som
tog hand om Påskfesten den 31
mars.
Gruppen tog hand om allt från
lokalbokning, planering och
införskaffande av mat, dukning, val
av musik till dansen, sånghäften
och servering till städning och
överlämnande av lokal.
Trots att Bowlinggruppen är den till
antalet personer minsta, kändes inte
arbetet betungande, när det delades
upp på alla. Det visade sig fungera
alldeles utmärkt.
Tack vare Talko-andan i gruppen
gav festen ett rejält överskott till
föreningskassan. Pengar som
behövs för vår övriga verksamhet.
Till mötet den 15 april kom ett
trettiotal medlemmar för att finslipa
tankegångarna kring omorganisationen.
Alla verksamhetsgrupperna var
positiva till att testa det nya sättet
att arbeta.
!

En check och -fördelningslista för
arrangemangen överenskoms och
resten av årets evenemang delades
upp enligt följande:
Surströmmingsfesten: Dansarna
Skördedagen: Onsdagsgruppen
Höstfesten:
Pidrogänget
Julfesten:
Sånggruppen
Kyrkdagarna:
Sånggruppen
Årsmötet:
Styrelsen
Grupperna ska regelbundet
stämma av med styrelsen, under
”resans gång” Styrelsen har
genom ledamöterna, en naturlig
koppling till varje grupp och
ställer givetvis upp med stöd och
hjälp om så behövs.
Många bra idéer kom också fram
på mötet. Bl. a. Samåkning till
festerna, en inventering av
möjliga festlokaler runtom i
Västerås, tidigareläggande av
vissa evenemang till 17.00.
Det beslöts också att alla ska
betala 2:- per gång för kaffet från
och med höstsäsongen.
Kassören påminde om försäljning
av 21-lotter vid alla träffar.
Valberedningen, Nanny och
Holger presenterades.
Alla medlemmar ska hålla ögonen
och öronen öppna under året, efter
tänkbara och passande personer,
som vill arbeta aktivt på olika
poster i föreningen nästa år. Tips
rings in till Nanny och Holger på
tfn. 021-75509
Hjälp valberedningen !
/Margith

Kalenderbilder
Var med och ”fota” fina bilder till
2008 års Kalender.
Tänk gärna månadsvis, det behövs
vår, sommar, höst och vinterbilder.
Blommor, svampkorgen, drivsnö,
fiskefångsten, ja precis vad som
helst kan bli fina kalenderbilder.
Plåta dina ”smultronställen” och låt
andra få se dem.
Bland inlämnade bilder lottar vi ut
ett presentkort.
Sänd bilderna, märkt ”foton” till
föreningens expedition eller maila in
dem på info@finlandssvenskar.se
före 15 september.
Styrelsen är enväldig jury.
Det görs inget totalutskick av
Kalendern i år, däremot kan den
beställas till ett överkomligt pris.
________________________

Skrivartävling
Även i år utlyser vi en
Skrivartävling i föreningen.
Berätta om ett något du varit med
om, en människa du mött, en resa,
en vanlig vardag eller något festligt
tillfälle du minns.
Vi har fått positiv respons från
många medlemmar som tycker att
det är trevligt att läsa dessa bidrag i
Medlemsnytt.
Friskvårdskommittén är enväldig
jury som utser vinnaren.
Presentkort till förstapristagaren.
Bidragen lämnas senast 15
september till föreningsexpeditionen
Morkullegatan 14 72469 Västerås

Under våren händer..
Påminnelse

…följande……..
Fiskeklubb

Medlemsavgiften för 2007 vill vi
ha in senast den 15 maj.
Är det någon som slarvat bort
inbetalningsavin går det bra att
betala in 120:- per person på
Plusgiro: 69 17 41-3.
OBS! Glöm inte att uppge namn o
adress.
/ styrelsen
____________________________

Friluftsdag
Söndagen 13 maj kl. 11.oo samlas
vi på Rocklunda (kullen bakom
parkeringen)
Grillad korv med bröd ,dricka 10:Kaffe medtages.
Tipspromenad
Lätta aktiviteter som alla kan delta
i.

Välkomna ut i naturen !
hälsar Fritidskomitteén.

Är du intresserad av fiske, så kom
med och bilda en fiskeklubb inom
vår förening.
För att få ekonomin att ”gå runt”
behöver vi vara ett femtontal
deltagare.
Vi träffas över en kopp kaffe, en
gång i veckan och diskuterar fiske
och fisketillbehör. Under sommar
och höstsäsongen hyr vi fiskevatten efter önskemål och behov.
Kostnad vid fisketillfällena blir ca.
200 kr. per dag/person.
Vill du vara med och forma
klubben från början, så ringer du
Levi Hoffmén på 0703-9492649
senast den 10 september.
__________________________

Boka datum redan nu..
Surströmming/Sill
Föreningen har åter nöjet att
inbjuda alla medlemmar med
vänner och bekanta till det
som blivit så uppskattat och
populärt de senaste åren, nämligen
höstens sill o surströmmingsfest!
Vi samlas lörd. 1 sept. kl.18 i den
fina lokalen på Tidö/Lindö, som
ligger en knapp mil från Västerås.
Det är inte alls långt att åka.
En lättare tipsrunda ner mot
bryggan vid sjön, innan vi sätter
igång med ätandet, retar aptiten.
För dem som inte ännu lärt sig äta
surströmming serveras silltallrik.
Lite allsång, roliga historier och
annat smått och gott förväntas
gästerna bjuda på.
Dansar gör vi till musik från Als
skivsamling.
Du måste anmäla dig för att vi ska
veta hur många sillar och hur
många strömmingar som ska
tillverkas. Anmälan gör du till
Runar före 27 augusti tfn. 021330554 el. mobil: 070-25 63 843
Samåkning ordnar Harry på tfn
021- 359201

Resor under försommaren
Kom till en trevlig fest !

(I händelse av regn inställes
friluftsdagen)
___________________________

Konsert
Åbo Arbetarförenings manskör ger
Konsert den 26 maj kl. 13.00 i FF
Katajaisets lokaler på Norra Lövudden.
Åbo Arbetarförening har firat 120
– års jubileum och kören turnerar
nu med sin jubileumskonsert.
Företrädare för föreningen deltar
också i evenemanget.
Inträde: 50 kronor. Kaffe serveras.
Alla är hjärtligt välkomna !

Vi har möjlighet att följa med
Arosgubben på en resa till Dalarna
i början av juni
Ture berättar mer och tar emot
bokningar på tfn. 353781
------Vi har också samarbete med
Axelssons Buss, där vi kan haka på
deras resor. Broschyrer finns på
Klubblokalen och på:
www.axelssonsturisttrafik.se .
-------EuroMix Resor har många
dagsresor till bra priser. Katalog
finns i klubblokalen. Man kan
också titta på: www.euromix.se

_______________________
Skördedagen
Skördefest blir det i Badelunda
Kyrkskola den 23 september.
Vi samlas vid trettontiden för lite
aktiv samvaro, som vår Fritids
kommitté har hittat på.
En hel del andra program står
också på dagordningen.
Någon gång under dagen, när det
passar och när vi är hungriga,
njuter vi av hemlagad köttsoppa.
Auktion på inlämnade
skördeprodukter och andra ätbara
saker.
Mera programinformation kommer
i första höstutskicket, men boka
dagen redan nu!

Skriv in det i ”aalnackon”
redan NU!

Till hösten……
Start för
gruppverksamheten
Pidrogänget:
Onsdagsgänget
Sångarna
Dansarna
Bowlarna

6
5
12
6
14

sept kl. 13
sept kl. 13
sept kl. 13.30
sept kl. 19
aug kl. 12

Vi har plats för flera deltagare i
alla grupperna. Ta med vänner
och bekanta och låt dem prova
på vår trevliga verksamhet.
____________________________

Kryssningsdags

Jubileum……..
Mycket har vi att fira……
Vi firar 90 årsjubileum av Finlands
självständighet 6 december i år.
Konsul Martin Berg har tagit
initiativet till en jubileumsfest. Alla
finländska föreningar, samt
Karelska och Ingermanländska
föreningarna deltar. En
projektgrupp med deltagare från
alla föreningar jobbar redan nu
med arrangemanget.
Gudstjänst blir det i Domkyrkan på
eftermiddagen, där våra Veteraner
hedras. Sedan blir det fest.
Tänkt plats för Jubileumsbanketten
är Rikssalen på Slottet eller
Kongressen.
Mera detaljerat program kommer i
höstutskicken.
Boka 6 dec. redan nu för en
högtidlig festlighet som vi firar
tillsammans. – Alla finländare.
___________________________

Vi firar också…..
Den 22 oktober är det åter dags för
vår gemytliga resa med Cinderella
till Mariehamn.
Kostnad för resan är 325 kr. per
person.
I priset ingår: Buffémiddag,
Sjöfrukost, del i dubbelhytt samt
bussresan. Blir vi flera än 35
personer får vi en egen buss. Bjud
med grannar, vänner och andra
bekanta så att vi fyller bussen.
Ett glatt humör, några roliga
historier och några allsånger är ett
bra underlag för en trevlig resa.
Boka din anmälan senast den 20
september hos Kerstin på tfn. 021357337

Välkomna !
_______________________
Dela med dig !
Vet du om något intressant
evenemang, som kan glädja flera
av våra medlemmar, så sänd ett
tips till Bloggen.
Hör av dig till Margith på tel.
021-35 92 01 / 0703-476 476
eller per e-post till:
margith.winkelsjo@telia.com

Lite historia……

Michael Olavi Agricola, son till en
nyländsk bonde, född i Pernå 1508.
Han studerade för Martin Luther i
Wien och blev Finlands förste
protestantiske biskop i Åbo.
Han skrev en ABC bok 1542,
översatte nya testamentet och en
mässbok, till finska 1548-49.
Han räknas som Finlands
reformator och grundläggare till
det finska skriftspråket och
litteraturen.
Hans devis ”Eget språk – eget
sinne” håller än i dag, 450 år
senare.
Michael Agricola sändes av Gustav
Vasa som fredsförhandlare till
Moskva 1556. Han lyckades bra i
sina förhandlingar med tsar Ivan,
men dog i sin släde på hemresan
1557.

Bilden är ur Fänrik Ståls Sägner
och Björneborgarnars marsch.

Om ett par år…
är det 200 år sedan ”Riket
sprängdes”.
I fredsförhandlingarna efter 1808 09 års krig, förlorades Finland till
Ryssland
Det pågår redan planer på att
uppmärksamma händelsen, både i
Finland och Sverige.
Man kanske inte ska kalla det ett
jubileum, men någon form av
tillställning blir det.
Ska man tro på anekdoten, blev
gränsdragningen, tack vare det
ryska intaget av ’typ’ vodka
kvällen innan, betydligt positivare
än vad svenskarna befarat.
De svenska förhandlarna hade fått
tillsägelse att absolut inte låta
gränsen gå längre söderut än vid
Ume älv. Helst skulle man sikta in
sig på Kalix älv.
Ryssarna, lite dimmiga och ”dagen
efter” pekar på Torne älv, vilket
svenskarna snabbt som ögat
accepterar och skriver på.
Detta enligt anekdoten, alltså.
Föreningen kommer på ett eller
annat sätt att vara med på
arrangemangen.

Det här har hänt…..

………sen sist……..

Påskparty på Tidö/Lindö

Pidrogänget hade ”Öppet Hus”

Dansgruppen har nu avslutat

lördagen den 17 mars.
29 spelsugna damer och herrar
nappade på möjligheten att träna
lite extra.
Nybörjarna fick i lugn och ro lära
sig spelet, med en van bisittare. Att
kortspel har blivit en populär
fritidssysselsättning kan vi tacka
tevens Pokerturneringar för.
Dessutom är Pidron ett annorlunda
och intressant spel.
Levi hade bakat goda kakor till
kaffet, som alla lät sig väl smaka
av.
Nästa Öppet Hus blir den 20 /10

vårsäsongen som genomförts i
trevlig samvaro under svettiga
förhållanden till rytmiska övningar.
Träningarna har resulterat i ett nytt
fräscht program klart att kunna
visas upp under kommande
sommar och vinter. På årets
repertoar står bl.a. ”Stora själen”
från Lappträsk. Premiärvisning av
det nya programmet blir
traditionsenligt på
midsommaraftonen då vi skall
underhålla på Karlslunds- och
Herrgärdets äldreboenden samt på
Gryta korttidsboende.

Öppet hus är ett bra initiativ till att
visa vår verksamhet på. Kanske
något för andra grupper att ta efter.
___________________________

I höst startar vi träningarna igen
vecka 37. Då skall vi lära oss en
hel del nya danser och påbörja
planeringen av nästa årsprogram.

Redan färden ut till Tidö-Lindö var
en njutning i vackert väder
lördagskvällen den 31 mars.
Snitslar i finlandssvenska färger
ledde oss den sista biten fram till
öarnas samlingslokal, som är högt
belägen vid västlig mälarstrand.
- Här skulle man ha sommarstuga,
uttalade sig flera av fyrtiotalet festdeltagare.
Bowlinggruppen hade förberett
partyt minutiöst. De dukade
långborden var dekorerade i
påskens färger och en väl
genomtänkt bordsplacering
uppskattades. I vår, Brors, Lisens,
min, Margarethas, Stens och Eilas,
bordsända hade vi jättetrevligt.
Och att döma av alla glada skratt
från de övriga ändorna och sidorna
var stämningen på topp.
Efter att alla fått välkomstdrink,
sjöng vi varandra välkommen och
skålade. Bowlingdamerna,
kanske också en och annan gubbe,
hade lagat god påskmat: Lax, sill,
ägghalvor, gräddfilssås, kokt
potatis och Janssons frestelse.
Därtill serverades hårt bröd och två
sorters hembakat matbröd med
Bregott och ost.
Allt var supergott!

Utflykt till Åsby
Onsdagen den 21 mars var vi med
onsdagsgruppen på studiebesök till
Åsby hem & trädgård. Vi samåkte
i egna bilar och räknades in vid
entrén av Kerstin. Väl inne möttes
vi av ett förändrat Åsby. Man hade
satsat stort på homestylingprodukter exponerade efter färg.
Man fascinerades över de
otroligt vackra orkidéerna tills man
kände på ”plastjorden”.
Men där fanns också förstås äkta
blommor i mängder.
Vi strosade omkring och plockade
våra korgar fulla med fina
vårblommor innan
vi serverades goda förbeställda
mackor till kaffet. Efteråt fick vi
information om Åsbys nya
inriktning och frågestund med
den nya ägaren. Ca 30 nöjda
besökare vill åter igen tacka
Kerstin Söderman för en trevlig
utflykt.
/ Siw Sandell

Vill du ha information om
dansgruppen och dess verksamhet
är du välkommen att ringa till
Runar 021-33 05 54 eller 070-25
63 843.
__________________________

Påskfest
Onsdagen den 4 april hade Pidro o
Onsdagsgruppen en gemensam
Påskfest med en god påsktallrik
Stämningen var hög. Vi sjöng
allsång som Hilding spelade till
och några drog vitsar.
Stort tack till alla medverkande.
/ Kerstin och Per-Henrik
____________________________

Samåkning
Många av våra evenemang läggs,
av kostnadsskäl, i lokaler utanför
stadskärnan.
För varje fest ska finnas en trafik
samordnare, till vilken man kan
ringa och anmäla om man vill ha
skjuts. Vem det är, står i utskickets
annons.
Tänk miljömässigt!
Tänk ekonomiskt!
Tänk smart!
Samåk!

Hela kvällen lång varvades
med sång (all-, duett-, kvartett- och
kör-), vitsar och roliga historier.
Som tidigare var vi många glada
damer, som närmast blev tillsagda
att bjuda upp herrarna i ”Let´s
Dancen”.
Ingen ramlade och alla ”rullade
fötterna” rätt. Många höga poäng
utdelades!
Under en välbehövlig fikapaus blev
det tillfälle att hämta andan, innan
roligheterna fortsatte fram mot
midnatt.
Då jag åkte hem, hade mars gått
över till april, men det trevliga jag
upplevt var verkligen inget
aprilskämt!
TACK bowlingdamerna och herrarna för en jättelyckad fest!
/Gunnel Bernqvist

