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Så kommer..….
Surströmming/sillfest

På Vallby friluftsmuseum den 26
augusti kl. 14.00.
Fritidsaktiviteter för vuxna och
barn. Lekar och annat skoj.
”Hoppin”teater med Piratkapten
Valleby.
Vandring inom museiområdet.
Ta med barn och barnbarn,
picknickkorg och sittunderlag till
en trevlig familjedag
Alla är välkomna!

Lördagen den 2 sept. kl. 18.00,
samlas vi i Skultuna Scoutstuga.
Vi avnjuter årets Surströmming
alternativt Sillbricka

Om det regnar ställer vi in !

Spontant och okonventionellt
program står gästerna för.
Vem vet, kanske blir det någon
överraskningsartist.
En kort tipspromenad och lotterier
med fina vinster fixar dansgruppen.
Vi dansar till de allra bästa
orkestrar, så länge vi orkar.

____________________
Skördefesten 16/9
Alla träffas lördagen den 16 sept.
kl. 12.00 i Badelunda Kyrkskola.
Vi börjar dagen med lättare
friluftsaktiviteter och tipspromenad
Klockan 13.00 serveras Elins goda
Köttsoppa.
Modevisning kl. 14.00 av valda
delar ur Seniorkläders
höstsortiment. Kända mannekänger
äntrar catwalken.
Inlämnade skördeprodukter
auktioneras ut vi 15-tiden.
Kaffe med kaka.
Lotterier med fina vinster.
/ture 353781

Ta med surströmmingsälskande
vänner, grannar, bekanta och
kom till ÅRETS SKIVA!
Ett gott humör, ett glatt leende
och sköna skor är också bra att ha
med till festen.

Anmälan är ett måste!
Ring Runar på 021-33 05 54 före
29 augusti och tala om vilken mat
du vill ha.

Dansgruppen hälsar alla

Välkomna till en jättekul
fest!

Stora satsningen…...
Utan kultur vissnar själen!

Kulturarbetaren och trubaduren
Lars S. Hauge föreläser och
underhåller till eget ackompanjemang.
Allsång med stöd av föreningens
sånggrupp.
- Kulturen är det kitt som håller
samhällets mosaik samman. Utan
kultur vissnar själen.
-Kulturupplevelser i vardagen ökar
trivseln och ger grogrund för ökad
kreativitet och livskvalitet.
-Blir man smartare av musik?
Javisst, musiken påverkar vår
hjärna och vårt själsliv. Sång och
musik skapar sammanhållning och
engagemang, påverkar vår hälsa
och därmed hela vårt samhälle.
Kom till Kyrkbacksgården och
lyssna och njut måndagen den 16
oktober kl. 18.30.
Kaffeservering.
Entréavgift: 50 kronor

Välkomna!

Mera på gång…..
Bowling
Är du intresserad av att prova på
Bowling, hör av dig till Harry i
friskvårdskommittén. Vi bokar
några dagtidsbanor på Bellevue
och en instruktör som hjälper oss
att komma igång.
Harry har tfn. 35 92 01

_______________________
Hobbykvällar
Under hösten ordnas ett antal
hobbykvällar för barn och för
vuxna, i Klubblokalen.
Anmäl till Maggan tel. 18 72 49
om du vill vara med på:
Pyssel för barn den 7 oktober.
Julpyssel för vuxna.
3D servettdekopage, för damer och
herrar.
Anmäl till Margith tel. 35 92 01
om du vill vara med och göra
bordsdekorationer, av levande
blommor.
Vi är öppna för nya förslag. Det
finns såå mycket kul att göra!
____________________________

Höstfesten
Blir de 11 november i Dingtuna
Hembygdslokal.
Ture filar för närvarande på
programmet. Har du förslag och
idéer, så hör av dig till Ture på
Tel. 353781
___________________________

Något jag minns !
Insändartävlingen från förra året går i
repris i höst.

Det måste inte vara sommarminnen
Det kan vara bilder eller en
berättelse från en trevlig händelse,
resa, semester eller en helt vanlig
vardagsupplevelse.
En vacker plats, en fisketur,
skidåkning eller något annat du
minns.
Dela med dig av trevliga minnen.
Sänd in ditt bidrag före 15 sept. till
föreningsexpeditionen.

Dansgruppen

Dansgruppen

Midsommar och ”knätofs” det hör
ihop.
Våra engagemang gällde i år
Äldreboende och Sjukhem.
En sista träning och uppladdning
för kommande uppvisningar
började i Klubblokalen. Berdis och
Birger kom med kaffekorg, goda
bullar och kakor. Det ingår också i
våra midsommarritualer att få njuta
av deras omsorg innan vi s.a.s.
”börjar jobbet”.
Ledarna coachade oss, i bästa
landslagsledarstil, till
koncentration på uppgiften.
I den euforiska stämningen de så
skickligt framkallade hos oss, hade
det inte spelat nå’n roll om så
”taket hade ramlat in” under
uppvisningen. Vi hade ändå haft
full koll på våra fötter, händer och
smailet.
Uppvisningarna gick som på räls
och vi kände oss mycket stolta över
att få representera vår förening, att
visa upp våra fina finlandssvenska
danser och vackra bygdedräkter
Det är extra roligt att uppvisningsdansa på Midsommar, den helg
som är så starkt förknippad med
just folkdans.
Extra Tack till våra ledare!
Vi fortsatte sedan firandet i Runar
och Marjattas grillstuga vid
fritidshuset Skogsstjärnan.
På menyn stod nypotatis och sill
med nödvändiga tillhörigheter och
sedan jordgubbar och vispgrädde.
Det sjöngs snapsvisor, visor på
dialekt och t.o.m. kanonvisor.
Så sant som det är skaldat, var
”Temperaturen hög uti”….
Framåt småtimmarna, när solen
dalade över den spegelblanka sjön,
ordnades tangodans på bryggan.
Uppspelta knott kom i miljontal för
att delta i dansen och tangon
övergick ganska snart i nå’n sorts
gestikulerande enmans Breakdance
Knotten vann matchen och vi sökte
oss in till kaffe och tårta.

Se så’n stil han har….
Thore breakar med knotten, i
solnedgången på bryggan.
Mycket nöjda och belåtna med
dagen rullade vi hemåt sent, sent…
eller rättare sagt tidigt, tidigt på
Midsommardagens morgon.
/Margith, som var med…
__________________________

Nästa termin:
För höststarten gäller som vanligt
torsdagskvällarna med start den 7
september.
Vöråmenuetten står fortfarande på
tapeten som vem som helst kan lära
sig dansa utan att kunna
gammaldans. Pedersörekadriljen,
Stora själen, Jägardansen med
flera finländska danser skall vi bl.a.
lära oss.
Vi ser fram emot höstens övningar
med stort intresse.
/Marjatta o Runar
Vill du veta mera om vad vi håller
på med ring på tel. 33 05 54 så
berättar vi.

Pidrogruppen

Sånggruppen

Onsdagsgruppen

Pidrogänget hade bjudit in spelare
från FVM i Eskilstuna, för en
speldag i all vänskaplighet.
Att ha utbyte med andra föreningar
berikar spelet och deltagarnas
erfarenheter. Dessutom är det
trevligt att umgås kring ett
gemensamt intresse.
Från FVM kom Ralf, Rainer, Allan
och Bengt och dagen började redan
kl.10.00. Vi var 16 spelare som
under dagen försökte hinna möta så
många olika lag som möjligt.
Lunchen intog vi gemensamt på
Råbyrian. Den korta promenaden
till restaurangen i det vackra
vårvädret gav nytt syre i våra
hjärnor och eftermiddagstimmarna
gick fort.

På Valborgsmässoaftonen var
sånggruppen enligt flerårig
tradition och uppträdde på
Vallonens servicehus i Skultuna.
Vi sjöng vårsånger blandade med
visor och andliga sånger. Boris
och Hilding varvade virtuost
sångerna med melodier på sina
instrument.

Onsdagen den 17 maj hade
Onsdags och Pidrogrupperna
avslutning på Mälarstrands
Krog & Café.
Maten var god och humöret på
topp, trots att vädret inte var med
oss.
Vi skulle ha fikat på uteplatsen,
men planerna gick omkull och vi
fick fika inomhus. Synd när det är
en så vacker plats att sitta på och få
se ut över Mälaren med alla dess
holmar.
Ett stort tack till alla som ställt upp
under våren.

Vi hade en lättsam dag, med både
skämt, tråkningar och livliga
diskussioner. Att segra var kanske
inte det viktigaste den här dan,
även om vinnarinstinkten tittade
fram lite här och var. För alla
Pidrofrälsta är det ju moroten, att
komma först till 62 poäng.
Vi avslutade spelet vid fyratiden,
utan ha korat någon totalsegrare.
Vi hade en trevlig dag och hoppas
att spelarutbytet kan fortsätta under
samma lätta former.

Ralf från FVMs spel studeras
med stort intresse av Per-Henrik.
Att ”kunna läsa” sina medspelare
och motståndare ger en klar
fördel i spelet.
/margith
Till hösten fortsätter vi Pidro
spelandet, den 7 sept. kl 13.00
i Klubblokalen.
Kom med och prova på!

Vi ses igen den 6 september, när
vi startar höstsäsongen.
Ha en skön sensommar önskar
Kerstin och Per-Henrik
_____________________________

Bror Dahlback läste med kraftig
stämma en vårdikt och Gunlis
sjöng solo ”Härlig är kvällen” med
alla nynnades melodin i
bakgrunden. Ett mycket
stämningsfullt framförande.
Vi avtackades hjärtligt av
servicehusets enhetschef som
hälsade oss välkomna igen om ett
år.
Efteråt var vi traditionsenligt
bjudna hem till Gun-Lis och
Hilding på goda smörgåsar, kaffe
och gott kaffebröd.
Där överlämnades blommor till
Inger och Boris, Gun-Lis och
Hilding för deras insatser för
sånggruppen under vårterminen.
En trevlig sensommar och en skön
höst önskar
Margaretha T
________________
Sången startar igen den 13
september. Vi träffas onsdagar
varannan vecka.
Vi hälsar många flera Välkomna
att sjunga samman med oss.
/Margaretha

Ålandskryssning
igen… den 23 oktober.
Blir vi 35 personer får vi egen
gratisbuss med utgång från
klubblokalen. I annat fall
tillkommer 60 kr. för bussresan.
Dubbelhytt, Vikingbuffé m.
bordsdricka och kaffe, samt
sjöfrukost för 295 kr. per person.
Det finns ett stort programutbud på
båten. Man kan göra allt från att
spela bort sina pengar till att handla
eller smörja kråset för dem.
Motionera kan man göra både i
Seasidecaféet och i Nattklubben.
Man kan också bara njuta av
sjöutsikten.
Ta med vänner och bekanta på en
trevlig kryssning.
Anmälan till Kerstin på
021-35 73 37
mellan 25 augusti och 20
september.
”Först till kvarn får kryssa”

Lite mer om styrelsen……
Fotografiet på första sidan representerar styrelsen år 2006. Här nedan vill vi presentera oss lite närmare.
Sittande fr. vänster har vi:
Henry Nylund, suppleant. Henry har varit aktiv i styrelsen i flera år och han har sällan missat ett möte, vilket
är en styrka när man som suppleant ska ställa upp för ordinarie ledamot. Han är pålitlig, lojal och står med båda
fötterna på jorden. Henry kommer ursprungligen från Pörtom och bor nu i Surahammar. På fritiden sysslar han
med släktforskning, filateli och amatörradiotelegrafi. Han är intresserad av trädgårdsarbete och tillbringar
mycket av sin tid i rabatterna bland blommor och grönska.
Margaretha Stenwall, ledamot. Maggan kom med 2005 och har med entusiasm tillfört oss många nya
verksamhetsidéer. Hennes mest använda uttryck är: ”Det finns sååå mycket kul man kan göra”. Maggan tar
hand om hobby och pysselkvällarna. Hon vurmar för att få med barnen i våra aktiviteter och därmed skapa
kontakter till föreningens framtid. Maggan är född i Socklot, Nykarleby. Där har hon en sommarstuga vid havet
och där älskar hon att tillbringa sin semester. Fritiden ägnar hon åt ”allmänt skapande” typ foto, teater, pyssel,
heminredning mm. mm.
Margaretha Tarvainen, ledamot. Maggi är ny i teamet, men har ändå stor kännedom om gruppverksamheten i
föreningen. Hennes humor och glada skratt livar upp våra möten. En hel del inlägg i Medlemsnytt och på
Hemsidan står Maggi för. Hon kommer från Jakobstad, vilken hon aldrig missar att lyfta fram, som staden med
stort S. Hon är nyfiken på allt nytt och aktiv inom många områden. Maggi gillar alla former av tävlingar, hon
spelar bl.a. Boule och Pidro. Hon är också med i Sånggruppen, på onsdagsträffarna och stavgången.
Gunnel Bernqvist, sekreterare. Gunnel är ny i styret, men hon har varit medlem i många år. Gunnel har ett
skriftspråk som överträffar de flestas och hon är som ”klippt och skuren” för sekreterarrollen. Ursprungligen
kommer hon från Närpes. Hon är road av författarskap och att studera samspel mellan människor, särskilt barn.
Att idka stugliv i Skaftung under sommaren är ett måste. Barnbarnet Klara, farmors ögonsten, upptar en stor del
av fritidsengagemanget.
Henrik Sandell, ledamot. ”En gammal goding” som i många, många år ställt upp och jobbat på ett positivt sätt
för föreningens bästa. Henriks synpunkter och åsikter är alltid väl genomtänkta och kloka. Hans engagemang i
Friskvårdskommittén gagnar många andra medlemmar. Henrik är född i Lappfjärd, och dit till fritidshuset på
ön, åker han på semester varje år. Övrig fritid ägnar han bl.a. åt att dansa ”knätofs”.
Stående fr. vänster har vi:
Levi Öhrn, suppleant. Levi är inne på sin tredje mandatperiod. Han är en tillförlitlig, positiv och hjälpsam
person. Periodvis har han levererat delar av Medlemsnytt, per cykel, och på så sätt sparat många pengar åt
föreningen. När Levi säger ”Svar Ja” då kan vi lita på att saker och ting blir uträttade. Han är född med
”råg i ryggen” i Vörå och som pensionär är han ofta ute på långresor med hustrun Dorine. Då och då kopplar de
av i sin fjällstuga. Levi är också med i Pidrogruppen
Siw Sandell, kassör. Siw är mycket ”ekonomisk” med föreningens kronor. Hennes motto är att, allt vi
investerar ska ge vinst. Utgifterna ska vara väl försvarbara innan hon ger sitt samtycke. Hon har förbättrat vårt
redovisningssystem, så att alla enkelt ska kunna ta del av eko-rapporterna. Siw är en stor resurs för styrelsen
och en arbetsmyra, som är med på ett hörn, i nästan alla våra aktiviteter. Hon kommer ursprungligen från
Skaftung och delar av somrarna tillbringar hon där, på ön med sin Henrik. I många år har hon varit med i
Folkdansgruppen. Hon är också engagerad i kommittén för friskvård, friluftsaktiviteter och motion.
Ture Viklund, viceordförande. Ture har tidigare i perioder arbetat i föreningsstyret och har god historisk
kännedom. Han är styrelsens ”Datanisse”, en viktig person i dagens IT-styrda arbete. Han har och han ser
möjligheterna i nya idéer och hans kanske mest nyttjade fras är: ”Jamen sydo, dee kan man göra…”
Ture kopierar våra medlemsutskick, fixar adresser på kuvert och har koll på medlemsregistret, mm, mm.
Han kommer ursprungligen från Övermark. Till Österbotten åker han några gånger om året för att koppla av i
sitt fritidshus. Ture är aktiv i flera andra föreningar och har inga problem med att fylla sin fritid.
Margith Winkelsjö, ordförande. Margith har under åren, på olika sätt, varit delaktig i föreningens verksamhet.
Hon trivs bäst med många järn i elden, helst samtidigt. Hennes favorittema är, utåtriktat arbete med att
marknadsföra och göra PR för föreningen. Hon är en obotlig optimist som gärna prövar nya idéer för att hitta
det optimala resultatet. Margith har hand om redigeringen av vår hemsida och sammanställningen av
Medlemsnytt. På fritiden deltar hon i kurser av mest skiftade slag. Hantverk i olika former, allmogemålning och
renovering av gamla hus är hennes stora passion. Rötterna har hon i Vörå, ”Rågens Rike”

