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och sen Kyrkdagarna..
Som är ändrade till den

KM resultat…
Pidrogruppen

3-4 mars.
Uppslutningen på våra årsmöten de
senaste åren har varit god.
Det är viktigt för styrelsens arbete
och verksamhet, att känna denna
uppbackning från medlemmarna.
Det är också viktigt att så många
som möjligt tycker till om vår
verksamhet.
Vi har senaste året haft två stora
satsningar på Kulturevenemang.
Båda tillfällena gick med förlust.
Nu måste vi tillsammans, tänka
igenom om det verkligen är den
här typen av arrangemang, vi vill
att föreningen ska satsa på.
Enligt min mening ska varje
aktivitet vara ekonomiskt självbärande, utan att vi ska tära på
sparat kapital. Investeringar från
våra samlade tillgångar, ska
komma alla medlemmar till godo, i
olika former. Kalendern vi gav ut i
år är ett exempel. Att vidareutveckla gruppledarna är ett annat.
Att söka flera alternativ till
gruppverksamhet är också något
som gagnar medlemmarna. Att ha
bredden i vecko/ månadsverksamheten är stabilare och mer
ekonomiskt, än att bränna pengar
på några få stora evenemang per år.
Så kom till Årsmötet och säg din
mening!
Välkomna!
/Margith

Första helgen i mars hålls våra
Kyrkdagar i Mikaelikyrkan.
I år får vi besök av Direktor Stefan
Forsén från Lärkkulla Folkakademi
/Stiftsgård.
På Lärkkulla sker i dag det mesta
av Borgå Stifts personalutbildning.
Vi har även i år fått hjälp av
Församlingsförbundet i
Helsingfors, med tips och uppslag
på vem som vill besöka oss.
Vi har som tidigare år, samkväm i
Gertrudssalen på lördagskvällen,
med en kort avslutningsandakt i
kyrkorummet.
Samkvämet börjar kl. 18.00
På söndag deltar vi i Högmässan i
Mikaelikyrkan där även gästerna
från Finland deltar.
Kyrkkaffet serveras i Gertrudssalen.

Alla är varmt välkomna
__________________________·

Möte
för förtroendevalda och andra
idésprutor den 15 april kl. 15.00 i
Klubblokalen. Dessa möten har
varit oerhört givande och till god
hjälp för styrelsen, att nå uppsatta
mål.
Så kom till en glad diskussionsträff
Idéer finns, så låt andra ta del av
dem

Pidrogruppen hade Klubbmästerskap den 25-26 nov..
På lördagen började tävlingarna i
Scoutstugan i Skultuna. Vi tog
uppehåll för dagen och for till
Skultuna Brukshotell, för att
avnjuta en läcker middag
tillsammans
I angenäm stämning lät vi oss väl
smaka.
På söndagen fortsatte spelet i
Klubblokalen.
Vi var 16 personer som deltog i
tävlingen och de som vann var,
fjolårets vinnare Leif Hagvik och
Kaj Nygrund. Tvåa kom Kerstin
Nygrund och Norma Hagvik och
på tredje plats kom Roger Viklund
och Sven Björkstrand.
V.ordf. Ture Viklund delade ut till
diplom alla deltagare.
Gott Nytt Spelår!
/Margaretha
___________________________

Gruppverksamheterna
Bowlarna tränar varje tisdag kl. 12
Onsdagsgruppen startar 10 jan, kl
13 och träffas varannan vecka.
Sångarna startar 17 jan 13.30 och
träffas varannan vecka
Pidro spelas varje torsdag kl. 13
Dansarna tränar varje torsd. kl. 19
Kom med!
Det finns plats för dig också!

Resumé……
Onsdagsgruppen
Gruppen har som alltid haft en
trevlig höst, med vår sedvanliga
kryssning med Viking Lines
Dancing Queen. Det var som
tidigare år en mycket trivsam och
välarrangerad resa av vår
rutinerade reseledare Kerstin.
Bussen var fylld till nästan sista
plats. Resan var gemytlig och alla
mådde bra och njöto av mat och
underhållning.
Den som ska tackas, för denna och
de tidigare resorna är Kerstin. Det
är inte så lite jobb hon lägger ner
på dessa resor.
Vi säger ett jättestort tack till
Kerstin och vi ser redan fram emot
2007-års kryssningar
Gruppen har avslutat
höstaktiviteterna med en
julfest i Klubblokalen. Gröten
kokades av Kerstin.
Pidrogänget var också inbjudna till
festen.
Vi sjöng allsång och berättade
historier.
Vi fick också besök av små Lucior
från Barnstugan Emilia, tvärs över
gården.
Ett mycket uppskattat besök.
En blomma överlämnades till
Kerstin som tack för hennes
tjänster under 2006.
Vi fortsätter i samma takt 2007,
med start
den 10 januari.
/ Margaretha T.

Hänt sen sist..…
Julfesten
Med lite julrött i småglasen
hälsades vi välkomna till
julfesten av Gullevi och Helge.
Orkestern spelade softlåtar under
mingeltiden.
Vi fick se och höra ett fint
sammansatt program. Dels en
högtidlig och traditionell del,
och dels en lättare med sketcher
och upptåg.
Anettes dans till ”Stilla Natt” var
en finstämd upplevelse.
Ulla-Britt ledde oss, med sin klara
stämma i allsången. Vi sjöng alla
de gamla julvisorna med mycket
nostalgi i. Sylvias… och Hälsa
dem… och alla de andra. Ulla-Britt
läste Julevangeliet på
Munsaladialekt och många kände
den äkta julstämningen återkomma,
trots att det var Trettonhelg.
Så kom dansnissarna, lätt på tårna,
intassande med gröten och
skinkmackan.
Efter maten underhöll Monica
Andersson, alias Västerås Hilma,
med en humoristisk enmansmonolog. Hon sjöng också visor
till trummkomp.

Dansarna avslutade gruppernas
inslag med tre korta danser och en
egen ”Kampsång”
Under kvällen delades också priset
ut till skrivartävlingens vinnare,
Norma Hagvik.
Ett varmt tack från oss alla till de
”Tre vise kvinnorna”.
Siw, Else-Maj och Ulla-Britt
De har gjort det ännu en gång!
Ett suveränt arbete, med ett
utomordentligt väl komponerat
program.
Tack också till köks och servis
personalen som såg till att vi andra
hade en trevlig kväll.
Utan er insats hade det inte blivit
någon fest.
/margith

Ulla-Britt o Else-Maj
____________________________

Sånggruppen

Ett berömt ”häftigt strängband”
Så var det dags för våra egna
grupper att visa upp sin
verksamhet. Onsdags och Pidro
grupperna hade satt ihop roliga
sketcher. De musicerade, gjorde
charader, sjöng, valsade och
agerade med inlevelse. Det var av
publiken, mycket uppskattade
inslag.
Delar av sånggruppen ställde upp
och sjöng två sånger tillsammans
med publiken.
Kerstin och Per avtackas av Maggi

forts…..

Den 26 november var sånggruppen
inbjuden till Mariagården i
Skultuna för en gemensam
sångarträff med Viksängs PRO kör
och Mistluren från Skultuna.
Där sjöng alla grupperna olika
sånger och vi avslutade med
kaffedrickning.
Våra spelmän Boris och Hilding
har även varit på Hammarby
mötesplats och medverkat vid
allsångsträffar under hösten 2006.
I januari 2007 skall sånggruppen
uppträda på ovannämnda ställen.
Vi börjar våra övningar den 17
januari kl.13.30
Välkomna alla sångkunniga!
/Margatetha

