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Het Nyhet !

Ordföranderutan
Så lägger vi ytterligare ett år till
handlingarna. Ett händelserikt år, fyllt av
aktiviteter. Några medlemmar har av
naturliga skäl lämnat vår förening, å
andra sidan har vi fyllt på med nya,
varför vi hållit medlemsantalet på en
ganska stabil nivå.
Höstens verksamhet har bjudit på både
nyheter och traditionella aktiviteter.

Den 18 mars kommer trubaduren Håkan
Streng till Västerås.
Håkan är en mycket populär och duktig
sångare, skådespelare och visdiktare.
Med närmare 50 års musiklivserfarenhet
bakom sig, kan vi påstå att han är en av
de allra bästa, artistiska finlandssvenska
underhållarna i dag.
Programmet är i 2 block med kaffepaus
emellan. Efter programmet dansar vi till
Hagbergs orkester.
Plats: Irstagården,
Tid: kl. 17.00
Entreavgift: 100 kronor

Kom, Lyssna och Njut!

Både nytt och spännande var klubbmästerskapet i Pidrospel. Det blir
säkerligen en årligen återkommande
tävling. Kryssningen till Mariehamn som
samlade många deltagare var också en
trevlig upplevelse. Mötet med författaren
Lars Sund kommer vi att minnas länge.
Läs utförligare rapporter på sidan 3.
De närmaste åren har vi en stor uppgift
framför oss. Fyrtitalisterna är en stor
grupp, som nu står i begrepp att gå i
pension. Men det är också ett gäng med
höga krav på vad de vill syssla med på
fritiden.
Har vi i vår förening en varierande och
tilltalande verksamhet, finns där en stor
potentiell grupp att hämta deltagare, till
våra aktiviteter, ur.
Därför bör vi titta över målgrupperna för
de olika aktiviteterna. Vi bör redan i
verksamhetsplaneringen se till att vi har
den bredd som gör att alla grupper i
föreningen, får sitt lystmäte tillgodo-sett.
Vi måste vara lyhörda för de intressen
som finns hos de medlemmar, som i dag,
inte i någon större utsträckning deltar i
våra aktiviteter.
Det är också viktigt att vi med öppna
armar släpper in nya deltagare och att vi
är förändringsbenägna nog att behålla
dem.
"
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#
Jag är ändå fylld av tillförsikt inför
föreningens framtid, vi har både
ekonomisk och medlemsmässig
möjlighet att överleva. Jag tror att
föreningen med stor sannolikhet kommer
att vidareutvecklas i en positiv riktning.
I och med årsmötet går mitt 2-åriga
ordförandemandat ut. Jag vill tacka de
styrelseledamöter som jag under
perioden, haft förmånen att få jobba
tillsammans med. Tack också till
medlemmarna som stöttat styrelsen i
dess arbete i att föra föreningen framåt.
Tillsammans har vi styrka att göra
underverk!

Här vill jag också slå ett slag för
årsmötet. Där har alla medlemmar
möjlighet att påverka vår verksamhet. Är
man inte med och framför sina
synpunkter på årsmötet, är det typ’ kört
för ett år framåt.
Jag vill påstå att det är en av
medlemmarnas skyldigheter, att övervara
årsmötet och att vara delaktiga i de
beslut som då tas.
Soppa serveras som tidigare kl 13, till
självkostnadspris.
Så passa på! Kom och ät en billig lunch!
Välkomna!

Margith

Vad händer härnäst……..

Kyrkdagar 11-12 mars
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Slottsbesöket
Glöm inte det guidade besöket på
Västerås slott, den 15 februari kl. 13.00.
Kostnad ca: 20 kr/pers.
Vi fikar tillsammans i Klubb-lokalen
efter studiebesöket.
Västerås slott började byggas på 1200talet och mycket intressant historiskt
sett har utspelats där.
Som Västeråsare är det kul att lära
känna sin stads historia.
Anmälan till Kerstin, tfn 35 73 37
____________________________

Från Nykarleby får vi i år besök av
Kyrkoherde Lars-Johan Sandvik.
Eventuellt kommer även kyrkokören
från Nykarleby.
Vi samlas traditionsenligt på lördagen
kl.18.00 i Gertrudssalen, till ett
samkväm där gästerna medverkar.
På söndagen deltar vi i Mikaelikyrkans
högmässa. Efter högmässan bjuds till
Kyrkkaffe.
Ta med vänner och bekanta till en
fridsam helg i kyrkans regi!
Välkomna
__________________________

Teaterresa till Åbo
Den 15 mars ordnas en resa till
Åbo Svenska Teater och
”Annie Get Your Gun”
I priset ingår båtresa, del i B-hytt,
1 buffé/middag, 1 sjöfrukost,
Övernattning på Hotel Hamburger Börs
samt teaterbiljett.
Allt detta till en kostnad från 999:Är du intresserad av att följa med ring
Kerstin på tel. 021-35 73 37
Anmälningar senast den 10 febr.
____________________________

Glöm inte att kolla…
i VLT under rubriken Vad Händer
Där annonseras alla våra aktiviteter
Henrik på tel. 246 06 har hand om
inlämningen till tidningen.
Hemsidan uppdateras regelbundet med
de nya aktiviteterna och med resumé av
vad som har hänt.
Vi efterlyser flera som vill skriva, både
till utskick och till hemsidan

Funktionärsmöte
Den 4 april kl 18.00 samlas
förtroendevalda, gruppledare kökspersonal biljettförsäljare, styrelse, ja
precis alla, till ett arbetsmöte. Vi ska
komma överens om hur vi på bästa sätt
ska genomföra den verksamhetsplan
som årsmötet har beslutat om.
Ju flera idéer vi har att välja bland,
desto bättre kan vi tillsammans, göra
programmet för 2006.
____________________________

Friskluftsdagar
Friskvårdskommitténs friluftsdag för
våren är inte riktigt klara än.
Närmare om dag och tid i
marsutskicket. Har någon ett bra förslag
på någon vacker, trevlig och naturskön
plats där vi kan tillbringa en
våreftermiddag, så hör av er till Henrik,
Harry eller John.
____________________________

Sånggruppen
Startar vårterminen den 15 januari och
sjunger om söndagarna, varje jämn
vecka. Avslutning den 23 april.
Vill du veta mer? Ring: 13 09 72
____________________________

Pidrogänget
Drar igång spelandet den 12 januari.
Varje torsdag kl.13.00 spelar vi i
klubblokalen fram till den 11 maj.
Nya spelare välkomnas
___________________________

Pensionärsträffarna
Börjar igen den 11 januari.
Vi träffas varannan vecka kl. 13.00 i
Klubblokalen fram till den 17 maj
Kom med oss för en trivsam och
lättsam samvaro.

Dansgruppen
Börjar sina dansträningar i Badelunda
Kyrkskola torsdagen 19 januari
kl. 19.00.
Dans är bra motion,
bra friskvård, bra social samvaro,
dessutom är det himla kul!
Är du intresserad ring Runar på tfn.
330554
______________________________

Nytt! Nytt! Nytt! Nytt!
Klubblokalen bokar varje gruppledare
el. den för aktiviteten ansvarige hos
Mats Wallin tfn: 356981.
Bokar vi inte, för våra aktiviteter, finns
risk för dubbelbokning

Vad har vi gjort sen sist?
Jo…
Pensionärerna och Pidrogänget hade
gemensam avslutning den 14 december
med julgröt och skinksmörgås och
mycket annat smått och gott! Det sjöngs
allsång som Hilding spelade till. Nanna
läste tomten. Per-Henrik läste ”Julä” på
Malaxdialekt. Paula framförde julens
ABC, som hon skrivit själv. ”Hormon
sisters” sjöng också. Bror drog vitsan,
hade frågesport och lite annat.
Festen var mycket uppskattad. Det beror
på att vi känner oss som en enda stor
familj.
Ett stort tack till alla!
Från gruppledarna

Kerstin o Per-Henrik
___________________________
_______

Barnjulfesten
Lördagen den 10 december firade
föreningen sin barnjulfest i Badelunda
kyrkskola.
Salen fylldes, (inte helt fullt förståss)
av förväntansfulla telningar, mammor
pappor och mor och farföräldrar.
Syskonen Stenwall uppträdde med sång
och pysselverkstad. Trollkarlen Urban
Turban kom också på besök. Till
barnens stora glädje uppträdde han med
trolleri och delade sedan ut
julklapparna. Saft, lussebullar och
”guttagubbar” bjöd de snälla tanterna i
köket på. Till de vuxna serverades kaffe
med dopp för en mindre slant.
Tanterna i köket skötte även om
ringdansen.
Till sist kom även den snälle tomten
med godispåsen..

Margareta

Hänt se’n sist…..
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KM i Pidrospel

På kryssning till Mariehamn
Vilken succé!
Redan när vi stigit in i bussen kände man stämningen. Den var
på topp. Alla glada miner och alla skämt som haglade om
varann, gjorde att man förstod att det skulle bli en höjdarresa.
Vi var 43 stycken förväntansfulla resenärer som anträdde färden
till Stockholm. Även vädret var på den bättre sidan.
Glädjen och gemytet fortsatte ombord på båten och senare vid
buffén. Alla var på bästa festhumör.
God mat och dryck blandat med skämt och sånger – kan det
vara bättre? Även personalen tackade oss och tyckte att vi var
ett alla tiders trevligt gäng.
Dansade gjorde vi sen så länge vi orkade, till Thorleifs och
Börje Lindgrens orkestrar.
På onsdagen var det heller ingen dötid. Det fanns olika sätt att
förnöja sig på. Show med sång och dans, bingo, Pidrospel och
ännu mera dans. Önskelåtar som spelades av Börje Lindgrens
prominenta orkester. Gunnel, från vår grupp, vann första lotten
och fick sin låt spelad som numro 1. För det kunde hon kvittera
ut en gratisdrink i baren.

Ett glatt gäng i Seaside baren.
Allt detta har vi att tacka vår utomordentliga reseledare Kerstin
för. Hon tog hand om oss som bara ett proffs kan. Vi andra
hade bara att njuta av resan
Som man kunde höra av ”snacket” runt omkring, så ser man
fram mot nästa resa.
Margareta T.
_________________________________________________

Författarafton med Lars Sund
Vi som var med, fick uppleva en fantastisk kväll i
stadsbiblioteket. Rickard och Cecilia inledde kvällen med
skickligt pianospel och skön jazzinspirerad sång.
Sedan var det dags för Lars Sund att äntra scenen. Han
berättade om sina böcker i Siklax-trilogin.
Lars är en gudabenådad berättare som fångar sin publik från
början till slutet. Han berättar om sina romanfigurer med värme,
han blandar fantasihandling med historiska fakta och kryddar
det hela med en stor portion humor.
Många av oss hade nog svårt att utskilja vad som var sant och
vad som var falskt. De flesta kunde dra paralleller till sina egna
hembyar, i kusttrakterna. Till lanthandeln, till Kanisterkungen
och till dem som hade uppdrag som det pratades tyst om. Det är
upp till läsare och lyssnare att välja det man vill tro på.
Så avslutade Cecilia och Rikard, med förstärkning av Ulla-Britt
och publiken kvällen med att sjunga ”Höstvisa” Ett synnerligen
passande musikval.
En kväll som sitter i minnet länge, länge, länge.
nov-05 Margith

Klubbmästarna Leif och Kaj flankerad av tvåorna Norma och
Kerstin och treorna Reijo och Per
I klubblokalen samlades 16 förväntansfulla damer och herrar
för att ”göra upp” i föreningens första klubbmästerskap. 4 dam
och 4 herrlag var representerade. Erfarna deltagare med många,
många spelår på nacken blandades med de som var nästan
nybörjare. För många var det första tävlingen man deltog i.
Humöret var på topp hos alla och skämtsamma psykningar
haglade i luften. Alla var ”taggade” till att göra sitt allra bästa
för att vinna, men också för att ha kul.
På lördagen spelades 6 av 7 matcher i grundomgången och det
var damernas turdag.
Gunnel såg till att det under hela dagen fanns både koffein och
protein att ladda batterierna med. Siv höll ordning på
resultattavlan över vunna och förlorade matcher.
Dagen avslutade gemytligt med gemensam middag och om inte
med skönsång, så i alla fall med allsång.
Söndagen startade med sista matchen i grundomgången. Inför
semifinalen fanns 3 ledande lag klara. Kerstin/Norma, Leif/Kaj
och Margith/Marianne. Av de 4 närmaste lagen med samma
poäng skulle ett gå vidare till semi. Efter räkning av inbördes
möte blev det lag Reijo/Per som gick vidare.
Till slut kunde vi kora våra första klubbmästare och det blev
Leif och Kaj. På andra plats kom Kerstin och Norma och på
tredje Per och Reijo.
Diplom utdelades till alla deltagare och vinnarna hyllades med
ärofulla applåder.
KM blir säkert ett årligen återkommande arrangemang, så till
alla er som inte var med: ”Damma av kortleken och kom med
nästa år!” I år var det outsiders som hade turen på sin sida, för
Pidro är precis som andra kortspel, - det gäller att få de rätta
korten.
Deltagande lag:
Kerstin Söderman / Margareta Tarvainen lag:”Plåterkåftona”
Margith Winkelsjö / Marianne Lönnqvist lag: ”Rågbrööna”
Lilli Raunås / Vera Viklund
Kerstin Nygrund / Norma Hagvik
Palle Raunås / Per-Henrik Söderman
Roger Viklund / Sven Björkstrand
Per Rasmus / Reijo Forsgård
Leif Hagvik / Kaj Nygrund
nov -05 mw

Allmänt
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Mitt minne….
Jag minns min barndomsstad Jakobstad. För mig kommer den
alltid att vara staden med stort S. Förut kallades den staden
mellan byarna, alltså Ny- och Gamlakarleby. Staden
grundades 19 juni 1652 av en fältherre från Sverige, nämligen
Jacob de la Gardie. Många öden har drabbat staden, men det
kommer jag inte att ta upp här.

Segraren i tävlingen ”Bästa semesterminnet” Gertrud
Nystedt, mottog blommor och presentkort under
författaraftonen den 21 november.
Prisutdelare var Friskvårdskommitténs representant
Henrik Sandell
Ett stort Grattis till Gertrud !

Vår stora nationalskald Johan Ludvig Runeberg gick sina
första skolår i Westmansmors skola och i staden finns en park
med en staty av honom. Runebergsparken. Också inte
förglömma den pittoreska Runebergsstugan på Nissasören.
Där skrev skalden säkert många av sina fina dikter.
Skolträdgården är en annan plats med många minnen. Med
sina många växter från jordens alla hörn, var och är den en oas
för alla besökare. Många är de bersåer där man kunde svärma i
trädens skugga.

____________________________________
Semesterminnestävlingsbidragen fortsätter..
____________________________________

Semesterminne från Malax
Vi var med på en TV-inspelning av ”Fångad av en sång” som
pågick en hel vecka.
Först började de med att vi fick öva applåder och sånger. Vi
uppmanades att se glada ut och röra på munnen även om vi
inte sjöng.
Inspelningen tog cirka 1 ½ timme men TV-sändningen blev 1
timme lång. Minsta lilla fel togs om.
Benny Törnros var programledare. Alla artister, varav många
från Sverige var toppen. Patrik Isaksson, Elisabeth
Andreassen, Chirley Clamp och Östen med resten.
Från Finland deltog Tommys med Hans Martin med flera.

Strengbergs tobaksmuseum med den karaktäristiska klockan
Strengbergs tobaksfabrik, som gav arbete åt så många kvinnor.
Tobaksänglar som de kallades.
Jag minns den kända klockan, som blivit något av en symbol
för Jakobstad. Den lilla fina kyrkan mitt i staden. Torget som
blev en mötesplats för många och där stadens unga män hade
torgmöte varje dag mellan kl. 11 och 12, när det var
middagsrast. Då avhandlades många viktiga saker såsom
fotboll, flickor med mera…
Jag minns danserna på Gamla Hamn och i Brandkårshuset och
somrarnas danser i Fäboda.
Om Fäboda kunde jag skriva många sidor. Den vackraste vita
sand som finns och havets salta vågor mot klipporna. Om alla
sommarstugor efter stränderna, den ena mera påkostad än den
andra. Staden tömdes på sina innevånare under sommaren.
Ja, mycket finns att minnas om min lyckliga barn och
ungdomstid i den lilla staden, men det får räcka med denna
skildring av mitt kära Jakobstad.
Margareta Tarvainen
______________________________________________

Hälsningar Kerstin Söderman

Alla uppmanas att sända in berättelser, upplevelser, och
bilder till Medlemsnytt
Ju fler som bidrar desto intressantare utskick får vi.

