Nummer 5 december, 2010
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
www.finlandssvenskar.se
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Deadline nästa utskick: 10 mars, 2011

Julfesten
Traditionsenligt firar vi
föreningens Julfest på
Trettondagsafton de 5 januari,
2011. Vi startar klockan 15.00 i
Badelunda Kyrkskola.
Sånggruppen står för ett
traditionellt julfestprogram. Det
blir mycket sång med bl.a.
allsång och traditionella
julsånger och andra visor.
Förplägnaden består av
Skinksmörgås, juldricka, kaffe,
bulle och kaka.
Vi har hela eftermiddagen och
kvällen på oss att umgås, mingla
och trivas tillsammans.
De som vill kan dansa till Als
dansotek, kan göra det i ett
intilliggande rum.
Avgift 70:-/ pers.

Glatt humör medtages!
Anmälan görs till:
Gunlis tel. 33 2507 eller
Margaretha 130972 senast den
28/12.
Tänk på att lokalen inte rymmer
så många, så anmäl i god tid!

Hjärtligt välkomna!

Årsmötet
Håller vi i klubblokalen sista
söndagen i februari.
Alltså den 27 februari klockan
14.00.
Vi startar med Årsmötet och
dricker eftermiddagskaffet när
mötet är klart.
Det är viktigt att så många som
möjligt möter upp och gör sin
stämma hörd på årsmötet.

Styrelsen bör få feedback på
förvaltningen av vår förening,
likaså behöver vi diskutera
inriktningen på verksamheten
inför för framtiden.
Det har kommit flera nya
regler som kulturföreningar ska
uppfylla för att få tillgång till
aktivitets och verksamhets
bidrag från Kommunen. Info
om nyheterna lämnas på
Årsmötet.
Kallelse och Dagordning
bifogas dec. utskicket.
Ta med Dagordningen till
mötet!

Välkomna!!

Kyrkdagarna
I år får vi celebert besök!
Sångerska Helene Nyberg med
musiker Tomas Ernroth gästar
oss 12-13 mars.

Helen och Tomas samarbetar
med Lasse Berghagen
och har under sommaren legat
på Vegatoppen med ”Till min
Fader”. De medverkade i
”Gomorron Sverige” 6 dec.
Lördagskvällen blir det konsert i
kyrksalen, med mycket sång
och musik och lite prat.

Vi får också
besök av Verksamhetsledaren
för Församlings
förbundet
Kalle Sällström.
Han håller predikan i söndagens
högmässa.

Alla är Varmt Välkomna!

På gång till våren…
Medlemsmöte
Den 27 mars kl 15.00 kallar styrelsen alla medlemmar
till ett möte i Klubblokalen. Då ska vi finslipa den
verksamhetsplan som tagits på Årsmötet. Vi ska också
delegera ut ansvaret för 2011 års evenemang på det
mötet. Verksamhetsgrupperna har gjort mycket stora
insatser för föreningen de senaste åren, genom sitt
engagemang i våra fester. En förutsättning för att vi
ska kunna ha en bred verksamhet i föreningen är att så
många som möjligt delar på arbetsbördan.

Kom till Medlemsmötet och tyck till!
/margith
_______________________________________

Körbesök i april
Till Vårfesten den 9 april som hålls i Tegnérmatsalen
kommer en kör på besök.
Kören som heter ”Grannklang” kommer från Korsnäs.
Med på resan följer också ”Grannklangers” och de
består av äkta män till körmedlemmarna. Grupperna
har ett blandat och lättsamt program i flera olika delar
och med mycket ”klang” i.
I Tegnérmatsalen, där vi hade Vårfesten 2010, finns
plats både för scenunderhållning och för middagen.
Det är en förträfflig lösning! Då behöver vi inte
förflytta oss mellan olika lokaler. Vi planerar att varva
mat med underhållning under kvällen. Och sedan blir
det dans så länge vi orkar.
Glöm inte att göra PR till bekanta i andra föreningar.
Vi vet att utskicken oftast inte når ut till deras
medlemmar, utan lämnar hos styrelserna. Det är ju
många från Sydösterbotten i våra grannföreningar och
de vill säkert komma bara de vet om evenemanget.

På gång lite senare….
Temadagar
Under april och maj planeras Temadagar. Om det blir
utflykter eller besök av intressanta berättare i
Klubblokalen, får vi närmare besked om i nästa
utskick.
___________________________________________

Jeppokryddorna
En intressant grupp som är mycket populära i Svensk
Finland är Jeppokryddorna.
Gruppen spelar och sjunger huvudsakligen gammal
bröllopsmusik i Jeppotradition.
Flickorna har turnerat i Norden, Ryssland, Kanada,
USA, Tyskland och Australien
Vi har planer på att under hösten 2011 få hit dem för
en konsert. Evenemanget sker i samarbete med
kulturföreningen ”Tillsammans” här i Västerås.

Evenemanget är under planering och vi vet inte om
det går ”i lås” ännu, men det vore onekligen
spännande om det gick att genomföra.

___________________________________

Studiecirklar
Vi har möjlighet att hålla studiecirklar till hösten, med
teman Finlands Historia, 3 studietillfällen och
Finländska Landskap, 1 studietillfälle.
Finlands Historia skulle vara intressant för oss äldre,
att uppdatera i minnet. Ännu nyttigare för de yngre,
som kanske inte ens läst de ämnen i skolan, är att få
lära sig lite om vårt lands historia.
En studiecirkel för barn och barnbarn!
Kurserna har redan hållits hos Pensionärsuniversitetet
i Hallstahammar och vi har möjlighet att få samma
lärare.

Delar av kören Grannklang

Finns det intresse att ta del, så hör av dig till styrelsen,
i början av nästa år.
/margith

Hänt sen sist….
Pidro KM

Höstfesten

Lördagen den 27 november spelades
Klubbmästerskapet i Pidrospel.
Nio morgonpigga lag fanns på plats
när gruppledaren Lilli hälsade
välkommen och bjöd på en kopp
uppvakningskaffe. Efter en del
administrativa resonemang, kunde
spelandet börja. Efterhand vaknade
tävlingsinstinkten och koncentrationen märktes tydligt i lokalen.
Vid ettiden kom den efterlängtade
lunchen i form av stans godaste
pizza.
Al skötte servisen, liksom tidigare
år, på ett förträffligt sätt. Han
hämtade lunchen åt de spelande och
han höll också kaffehurran varm
under eftermiddagen. En stor eloge
till Al för den uppbackningen!
Det var många lag som spelade
jämna matcher. Många lag hade
också på samma antal matchvinster,
varför det blev totalpoängen som
blev avgörande om vilka som skulle
gå vidare till slutspel.
Till spel om tredjeplats kom
Mariann Karlsson/Ingrid Back och
Paul Raunås/Per-Henrik Söderman,
en match som Paul och Per-Henrik
vann.
Finalen spelade Marianne Lönnqvist
och Margith Winkelsjö mot
Norma Hagvik och Kerstin Nygrund
Efter en mycket jämn match vann
till slut Norma och Kerstin. De tog
därmed sin andra inteckning i
prispokalen. Prisutdelare var Sven
Björkstrand från styrelsen.

I novembermörkret är det alltid
trevligt med en fest. Den 13 nov.
samlades ett femtiotal festsugna i
Tidö/Lindö lokalen för att umgås
över en bit mat.
Det var Bowlinggruppen som hade
ansvaret för kvällen och det skötte
de med all ära och ska ha en stor
eloge för det.
En vackert dukad festsal, med
tjusiga blomsterarrangemang av
Anita och med Leifs trevliga höstlöv
som placeringskort mötte oss när vi
kom.

Fr.vänster: Palle, Per-Henrik,
Norma, Kerstin,
prisutdelare Sven,
Margith och Mariann
Trots en lång och intensiv dag var
alla nöjda med sina insatser och den
glädje det ger att umgås under
trevliga Pidrospelsformer.

Vid entrén fick alla en rebus att lösa.
Vi skulle söka efter ett ordspråk,
men bara 14 av oss hade fått
kodorden. Nu gällde det att prata
med alla för att hitta rätta orden.
Mycket finurligt uttänkt av Runar
som på det sättet fick fart på
minglingen.
Solweig och Sven-Olof bjöd på ett
lättsamt och tilltalande sång och
musikprogram i två delar. Lite nytt
och lite gammalt nostalgiskt i en fin
blandning.
De höll också ordning på
snapsvisorna och kompandet till
allsången.
God mat hade levererats av en
Cateringfirma och till kaffet bjöds
på Normas hembakade godbitar.
Till kaffet hölls lottdragning och
därefter fortsatte dansen några
timmar till. Als Dansotek har de
rätta melodierna och den bästa
takten för våra fötter. Det intygade
alla som tog sig en sväng om.

Skrattdag

En dag med tema ”Skratta dig
frisk” bjöd Pauline Salzer på de 30
oktober på Hammarby Mötesplats.
Endast ett femtontal medlemmar
hörsammade möjligheten att lära
sig muntra upp vardagen.
Vi som var där fick veta mycket
om vad som händer i kroppen när
man är glad och vad som händer
om man låter de negativa tankarna
ta över.
Vi fick också känna på hur
befriande skönt det är med ett gott
skratt.
Temadagen blev givande på många
sätt. Dels de vetenskapliga fakta vi
fick lära och dels de roliga, lekfulla
praktiska övningar vi fick göra.
Det finns möjligheter att bilda en
”Skrattgrupp” i föreningen och då
får vi Pauline som stöd till en
början.
Finns det de som är intresserade av
att delta i en sådan grupp, hör av er
till någon i styrelsen.
Slutligen ett stort tack till Anita
och Sven som trots irrfärden runt
hela Hammarby, slutligen hittade
rätt och kunde bjuda på gott
hembakat bröd till kaffet.
/margith
___________________________

Julklappstips
Onsdagsgruppen hade besök av
Anneli Wolauz som presenterade
och demonstrerade hälsoprodukter
onsdagen den 1 dec.
Alla andra hade också möjlighet att
närvara och få en del julklappstips.

Synd nog hade ingen tänkt på att ta
kamera med, varför det saknas
bilddokumentation från festen, men
alla som var där kan vittna om att
det var en mycket trevlig och
givande kväll.
/margith
____________________________

Påminnelse!
Om ni vill vara med på något
evenemang men har svårt att ta er
dit, så försöker vi efter bästa
förmåga ordna skjuts.
Ta kontakt med den som är
ansvarig för festen!

Samling kring fikabordet.

Grupperna….
Dansarna

Tack alla danskursdeltagare för det
gångna året! Vi ses igen på utvilade
ben i Skerike Bygdegård den 18 jan
kl 18.00.
Till er och alla andra sänder vi vår
hälsning!
/Marjatta o Runar
_____________________________

Gångarna gick på
Julledigt !
Den aktiva och strävsamma
stavgångsgruppen inom vår förening
har trotsat vädrets makter och stavat
på i ur och skur hela hösten, gör nu
ett uppehåll till början av februari.
Vi har under hösten provat på den
nya stilen baklängesgång, och funnit
oss väl tillrätta med den.
Nu har gruppen bjudit sig själva på
en god lunch hos Mickes bar och i
en gemytlig anda önskade vi
varandra God Jul.
/Margaretha T
____________________________
Rapport från

Pidrogänget
Hösten har varit bra och som alltid
har vi trevligt på våra träffar. Ja, det
går livat till ibland.
Höstsäsongen avslutar vi den 16/12
med glögg och pepparkakor.
I dagsläget är vi 21 spelare och i
genomsnitt spelar 18-20 personer
varje torsdag.
Du som tycker om att spela kort,
KOM och testa hos oss!
Det behövs inga förkunskaper och
spelet är lätt att lära.
Vårsäsongen börjar den 13 januari
kl. 13 i Klubblokalen.
/Lilli

Jubileum 2012
Sångarna

Nu är det dags
att teckna föreningens 60 åriga
historia.

Höstterminens träningar är nu
slutförda för sånggruppen.
Vi har, som alla vet, en ny
sångledare, Solweig Wikman.
Vi trivs väldigt bra med henne, och
jag hoppas hon trivs med oss.
Uppslutningen har varit god, ca 22
sångare varannan onsdag som
träffats och sjungit och umgåtts
under trevliga former.

Helena o Ethel, två alltid pigga och
glada sångfåglar.
Vårsäsongen inleds den 19 januari
2011.

Väl mött då Allesammans!
/Margaretha
_____________________________

Bowlarna
Bowlinggruppen har under
höstsäsongen utökats med 4 nya
”aktörer” så nu har vi ett genomsnitt
på 12 st bowlare varje tisdag i
Bellewuehallen.
Toppenbra!
Ett skojfriskt gäng som ofta
analyserar hur dagsformen kan
variera så från gång till gång.
Vi avslutar våra övningar tisdagen
den 14 dec med ”JULKULAN” =
vårat KM i bowling.
Efteråt prisutdelning och kaffe.
Tack för alla humorfyllda klotträffar
under året
/Norma & Leif

Från projektgruppen har Dan
Vikström och Margith Winkelsjö
redan börjat rota i arkiven och läst
gamla protokoll.
Nu har det tyvärr hänt att ganska
mycket material har försvunnit
under olika flyttresor.
Vi saknar protokoll från flera år på
50 och 70 talet.
Vi tror ändå att vi med stor
säkerhet har räknat fram vilka som
suttit i styrelserna, men hur
verksamheten har sett ut de åren
vet vi inte mycket om.
Bilder från tidigare evenemang har
inte arkiverats i någon större
utsträckning, vilket är synd.
De sista tio åren har bilder sparats
digitalt, så dem har vi tillgång till.
Vi vet att många har gamla foton
liggande hemma, från olika
aktiviteter och dem vill vi gärna
låna in och skanna av.
Ni som har foton eller andra
urklipp, hör av er redan nu så kan
vi få en bildbank att välja ur sedan.
Vi vill gärna få muntliga
berättelser om verksamheten,
speciellt från 70 och 80 talen, men
givetvis också från tidigare år.
Allt material vi samlar in sparas för
framtiden, även det som inte får
plats i Jubileumsboken.
Hör av dig till Margith om du har
intressanta saker att berätta och till
Runar Stenlund om du har foton
som ska skannas.
Vi vill sätta igång så snart som
möjligt efter helgerna.

/Margith

