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Årsmötet
Den 24 februari hölls årsmöte i
Badelunda Kyrkskola. Drygt 50
medlemmar närvarade.
Dagen började med Sopplunch där
Sven-Olof Emet från Storå, underhöll med visor av våra välkända
diktare. Han sjöng också några i
texten, mycket intressanta gamla
visor. Soppan och därpåföljande
kaffe smakade alldeles ypperligt.
Stort tack till kockan Helena och all
personal som hjälpt till i
serveringen och med dukningen.
Vid årsmötesförhandlingarna höll
Hilding Backman i klubban och Kaj
Nygrund i pennan.
Förhandlingarna gick snabbt och
till styrelse för 2008 valdes
Sven-Olof Klavus, till ordförande.
Sven-Olof kommer ursprungligen
från Replot utanför Vasa. Han är
Västeråsare sedan 1976 och arbetar
som försäljningschef för Naxor.
Vice Ordf. blev Runar Stenlund.
Runar är välkänd i föreningen och
har varit dansledare i många år.
Han är projektarbetande pensionär
på Bombardier
Siw Sandell arbetar vidare som
kassör.
Margaretha Stenwall åtog sig
sekreteraruppdraget. Maggan har
redan suttit i styrelsen i 3 år och
jobbar heltid som Fritidsledare
Margaretha Tarvainen och Norma
Hagvik fortsätter som ledamöter.
En ny ledamot invaldes, Kenneth
Rosbäck. Kenneth kommer från
Molpe i Korsnäs och jobbar som
systemsäljare för Halda.
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Suppleanterna Kerstin Söderman
och Leif Hagvik har kvar ett år på
sina förordnanden.
I nästa års valberedning ingår,
Ing-Marie Göransson, Sverre
Smewold och Margith Winkelsjö.
Ing-Marie är Pidrospelare, Sverre
är Folkdansare och Margith har
tidigare ingått i styrelsen.
Efter sedvanlig avtackning av
avgående ledamöter och
förtroendevalda, förklarade mötets
ordförande Hilding 2008 års
årsmöte avslutat och överlämnade
klubban till nyvalde ordföranden.
_________________________

Andreas på violin och Kaj-Gustav
på piano bjöd på bl.a. verk av
Sibelius och Jack Mattsson. En stor
njutning för våra öron att lyssna till.
Tillsammans sjöng vi åländska
sånger och visor, flera av dem från
musikteatern Katrina.
Efter kaffepausen med ivrigt
samspråkande fortsatte
samkvämet i Kyrksalen för en stilla
andakt. Andakten avslutades med att
Andreas och Kaj-Gustav spelade
”Bred dina vida vingar”. En mycket
stämningsfull och vacker avslutning.

Kyrkdagarna
I år gästades vi av Prosten Karin
Sandholm, och hennes make
Kyrkomusikern Kaj-Gustav,
samt den unge violinistvirtuosen
Andreas Nyberg.
Samtliga komna från Åland.
Lördagens samkväm hade tema
”Blå Äpplen” med ursprung i
Sally Salminens bok om Katrina
Karin berättade om Katrina som
flyttade för på den tiden, långt
hemifrån. De drömmar,
önskningar och förhoppningar
som hon hade, kände vi som
emigranter, så väl igen. Att vi alla
behöver trygghet, gemenskap och
ett nätverk av människor vi
känner, för att ha en stadig
grund att stå på. Nätverk som vi
skapar t.ex. i form av vårt
föreningsliv, där vi känner oss
hemma.
Berättelsen varvades med sång
och musik.

I söndagens Högmässa deltog Karin,
Kaj-Gustav och Andreas,
tillsammans med Mikaelikyrkans
Komminister Sven Eriksson.
Vid Kyrkkaffet avtackades gästerna
ännu en gång och som tack till
Mikaelikyrkan överlämnades en
svepbricka gjord av Jörgen
Granlund.
Vi har upplevt en mycket
stämningsfylld Kyrkhelg, som
har gett oss mycket:
Vacker musik, viktiga ord på vägen
samt fin samvaro och gemenskap.

På gång……

Resor

Bra pris på teatern!!

Medlemsmötet 13/4

Dagstur till sjöss!

Vi kan se Djungelboken på
Västerås teater till rabatterat
gruppris. Om vi blir 10 st. i varje
grupp kostar biljetterna endast 45:per person, ordinarie pris 195:- per
person.
Föreställningen är underhållande,
spännande, rolig, actionspackad
och passar lika bra för barn som för
gammelmormor.

Vi träffas i Klubblokalen kl. 15.00
för att finslipa verksamhetsplanen
för 2008.
Insamling av alla goda idéer om
hur vi på bästa sätt ska ta hand om
föreningens verksamhet.
Vi gör upp ansvarsområden för
fester och arrangemang.
Vi diskuterar om vad som
förväntas av de förtroendevalda
och gruppledare.
Hur vi på bästa sätt är utåtriktade
goda ambassadörer, i andan av
föreningens officiella policy?
Vi tar också upp praktiska frågor
som rör föreningsarbetet mm.
Alla förtroendevalda, gruppledare
och andra idésprutor är välkomna
att delta.
Vi bjuder på kaffe och bulle.
/styrelsen
___________________________
Terjärvs Ungdomsförenings revy
2008

Den 21 april åker vi på en dagstur
till Norrtälje/ Åland. Vi startar från
Västerås 6.30 och bussar oss till
Norrtelje Brenneri i Lohärad. Där
får vi en välkomstdrink, guidad
rundtur med lärorik och lättsam
information samt snaps/
punschprovning, för den som så
önskar. Produkterna görs av alla
lokala bär och fruktsorter.
Klockan 12.00 tar vi Ålandsfärjan
till Mariehamn. På färjan äter vi
Skärgårds Buffé lunch med
tillhörande dryck.
Shopping i tax-free hinner vi med
också, innan vi åter anländer till
Kapellskär vid 17.30 tiden.
I grupp om 35 st får vi buss från
Västerås
Resan kostar 347:-/person och då
ingår mat och dryck, utom
snapsprovningen som kostar 60:extra per person
Anmälan till Kerstin Söderman
senast 20 mars på tfn: 35 73 37

Kvarvarande föreställningar:
under mars månad:
lördag 15/3 kl. 15.00
söndag 16/3 kl. 15.00
torsdag 20/3 kl. 18.00
På teatern finns ett prisvänligt café
där du kan boka och betala fikat i
förväg och under pausen bara få
sätta dig till dukat bord och njuta.
Margith på tfn:35 92 01 samordnar
grupperna. Så ring!
____________________________

Påskfest
Den 29 mars kl. 18.00 träffas vi
över en bit mat, en traditionell
påsktallrik, i Tidö/Lindö lokalen.
Måltidsdricka, kaffe och kaka
ingår.
Vill du ha nubbe till sillen, vin till
laxen eller avec till kaffet, så tar du
med dig dina favoritdrycker.
Lättsam och roande underhållning
av Irene Sangemark och Kenneth
Rosbäck.
Dessutom blir det med all
sannolikhet allsång och visor till
maten, så träna stämbanden redan
nu.
Dansar gör vi till de bästa av
dansbandsorkestrar.

Vi pa noo- Pa ni naa?
(vi brukar nog – brukar ni?)
kommer till Västerås den 19 april
Föreställning på Malmabergs
Mötesplats kl 16.00.
Det är en traditionell revy med
fristående sketcher.
Recensioner saxade ur VBL och
Jakobstadstidning:
”Genomarbetade och träffsäkra
texter och tidvis mycket
intelligenta sketcher i kombination
med spelglädje och skådespelar
talanger garanterar en njutbar
underhållning”
”Revyns största resurs är dock de
många och goda begåvningarna
som agerar på scen”

Anmälan gör du till:
Norma på tfn: 021-33 14 33 eller
till Margith på tfn: 021-35 92 01
senast 25 mars.

”Revyn är i övrigt full av pärlor,
också möjliga att plockas av den
som inte är så insatt i Terjärv
frågor”

Kom med och ha kul !

Välkomna till en trevlig och
kul lördagseftermiddag!

Välkomna!

Dagstur till
Engelsberg/Norberg
Alla är hjärtligt välkomna att följa
med på en dagstur den 14 maj.
Vi startar från Västerås kl. 10.00
till Odensnäs för lunch och
guidning.
Därefter fortsätter vi till
Engelsbergs Bruk där vi får en
guidad rundtur. Eftermiddagskaffe
dricker vi på Elsa Anderssons Café
i Norberg och är tillbaka i Västerås
före 18.00
En trevlig resa med många
sevärdheter inom vårt grannskap.
Anmälan till Kerstin senast den 10
april på tfn: 35 73 37

Alla är hjärtligt
välkomna!

Grupprapporter…..
Dansgruppen 30 år!
Lagom till hösten förra året flyttade vi vår verksamhet
till Viksängs mötesplats och vi bytte samtidigt
veckodag till tisdagar för våra övningar. Vi dansar och
har kul från klockan 19.00 till 21.00. Under hösten
kommer vi troligen att ändra tiderna så att det blir
tidigare kvällar.
Den nya lokalen är bättre lämpad för den verksamhet
som vi bedriver och flytten upplevs positivt.

Om tisdagskvällarna räknar vi takter och steg
När vårsäsongen i år är över kan dansgruppen glädjas
åt att ha varit aktiva i trettio år. Gruppen kommer att
fira detta på lämpligt sätt, preliminärt någon gång i
mitten av augusti. Under årens lopp är det många som
någon gång varit med i gruppen men som av olika skäl
inte kunnat fortsätta. Vi ber nu alla de som under
någon period deltagit i dansgruppen och som vill vara
med att under lättsamma former fira med oss att ge sig
tillkänna. Kontakta någon i dansgruppen eller ring
Runar på telefon 021-33 05 54, eller mejla till
runar@vasteras2.net så snart som möjligt.
Under all denna tid så har vi har skaffat oss en diger
repertoar. Dock utökas den hela tiden med nya danser.
Främst dansar vi traditionella folkdanser och
gillesdanser men i år har vi utökat med lite
”modernare” danser som t.ex. några tangovarianter (vi
kommer ju trots allt från Finland…) och lite mera av
den sorten lär det bli framöver.
Vi kommer att fortsätta med att göra dansuppvisningar
som tidigare även detta år. Att glädja boende på
servicehus och äldreboenden med dans är tacksamt
och detta ser vi fram emot.
Dans är bra för kropp och själ dessutom är det en
förträfflig social umgängesform. Dans ger dig mental
träning, rörelseterapi, konditionsträning, musikterapi
och taktil terapi. Också du är välkommen att ta del av
allt detta.

Fortsättning…..
Onsdagsgruppen
Onsdagen den 20 februari var vi inbjudna till
förskolan Emilia Förskolan ligger granne med vår
klubblokal. Barn från Emilia har tidigare sjungit
Luciasånger hos oss vid julavslutningen.
Barnen hade väntat hela förmiddagen på att vi skulle
komma och vi välkomnades med stora och många
kramar. Det var grupperna Gul och Blå, i åldern 3 -5
år, som var våra värdar
De började med att sjunga för oss, sedan berättade de
vad de hette och hur gamla de var.
Så var det vår tur att berätta samma sak för dem.
Ivrigt berättade de allt som de sysslade med i
förskolan. Vi fick se allt från småpyssel till
Kasperteater
De små liven var så måna om oss och frågade flera
gånger om vi trivdes hos dem.
När vi gick ville de att vi skulle komma igen.
Vi bjöd också in dem att komma och hälsa på hos oss i
Onsdagsgruppen.
Vi hade en jättetrevlig stund tillsammans.
Kerstin/ gruppledare
___________________________________________

Sånggruppen
Några rader från sånggruppen som har drabbats av en,
nästan övermäktig, förlust för gruppen.
Tre medlemmar har gått bort inom en period av två
månader, Inger Grönqvist den 11 december 2007, Elly
Finnäs den 22 januari 2008 och Elin Ryding den 26
februari 2008.
Saknaden ligger tung över gruppen.
Men vi ser ändå framåt och träffas varannan onsdag ,
udda veckor, och tränar våra sånger. Gamla och nya
sånger för kommande uppträdanden.
Vi har nyligen firat våra Kyrkdagar, som sånggruppen
i år hade ansvaret för. Kyrkdagarna var välbesökta
som alltid.
Du kan läsa mera om Kyrkdagarna på första sidan.
Alla som tycker om att sjunga är välkommen till vår
grupp, både damer och herrar.
Vi har trevligt tillsammans under musikalisk ledning
av Boris och Hilding.
Med hälsning Margaretha T. tfn: 021-13 09 72,
gruppledare

Fortsättning……
Pidro
Hej på Er alla glada kortspelare!
Varje torsdag kl 13.00 spelas det
Pidro i Klubblokalen
Vi är ett tjugotal spelare, jämt
fördelade på damer/herrar, som
tränar, umgås och har roligt
tillsammans. Vi byter ofta
spelpartner under dagen, för att få
mer erfarenhet av olika spelstilar.
Till kaffepausen samlas vi kring
långbordet och då står sorlet högt i
tak.
Du är välkommen i gänget om du
gillar att spela kort, att spela just
Pidro lär du dig på nolltid.
Vill du veta mer hör av dig till
Levi på tfn:
073-028 76 05
___________________________

Bowlarna
Nu är vi där! Vi har börjat ställa
krav på oss själva att uppnå ett
visst antal poäng i vår bowling.
”Men än slank det hit
än slank det dit och
ibland slinker det ner i rännan”.
Men roligt har vi, så vi strikear
vidare.
Vi är mellan 8 och 12 spelare varje
vecka.
Eftersom vi spelar på ”lågtid” blir
inte kostnaden så stor. Banorna
kostar 100:- och vi delar en bana
på 2 eller 3 spelare.
Skor och klot kan man låna i hallen
Kom med och testa den här
fritidsaktiviteten, - det är jättekul!
För Bowlingen/Harry
Tfn: 35 92 01
____________________________

Medlemsavgiften 2008
är oförändrad 120:- /pers.
Obs!
Du som betalar via bankgiro
måste ange ditt namn under
”Meddelanden” så att jag lättare
kan se vem som betalat.
Betalning före 15 april.
/Siw kassör

Insändare……
Till föreningsbladet:
Tar det slut nu?
I helgen avtackades vår ordförande
Margith, en ny ledare utsågs.
Som trogen medlem så fick jag
genast en tanke, en fråga, som
började snurra i mitt huvud.
Är det slut nu på alla "brev" som
dykt upp på min dator. Det har
tipsats om än det ena än det andra.
Blir det slut, då blir saknaden stor.
Tack Margith för att du lotsat fram
föreningen i rampljuset.
Kram till Dig.
Allan Tegebro
----Nej Allan, föreningsposten
kommer att fungera som vanligt.
Se nedan.
Tack för de positiva orden.
De värmde! Tackkram tillbaka!
Margith
----Hej Allan!
Min målsättning är att se till att all
aktuell information går vidare,
till medlemmar som har uppgett email adresser, på samma sätt som
tidigare. Förhoppningen är att det
inte skall märkas någon skillnad,
men det kan komma att inträffa
"konstiga" saker nu i början och då
hoppas jag att ni har överseende
med detta. Jag får tacka Margith
som på ett kul sätt lotsat mig fram i
e-posthanteringens besynnerliga
värld.
Runar
____________________________

Stort TACK Margith
för den tid du suttit som ordförande
för vår förening. Ditt intensiva
engagemang och målmedvetna
arbete har gett oss en mycket aktiv
och välmående förening.
Våra styrelsemöten liksom arbetet
ute i föreningen har varit genomsyrat av din ledarförmåga samt
förtroendefulla och givande
samarbete.
Nu hoppas vi att du får tid till en
välförtjänt vila efter ditt utomordentligt väl utförda arbete att
styra vår förening och vi önskar dej
”All lycka framöver.”
/ Siw

För två år sen lät jag mig
övertalas att ställa upp som
sekreterare i Finlandssvenska
föreningen.
Tack till er som lyckades med det!
..."Det har gett mig så mycket":
Trevliga styrelsemöten med
givande resonemang i en glad
stämning! Gott fika och berömvärd
marktjänst!
Inte heller att förglömma "dansen"
över tangentbordet hemma! Och
snabb hjälp med korrekturläsning!
Ändå ska jag nu ägna mig åt annat.
TACK mina styrelsevänner och
Lyckönskningar till alla i den nya
styrelsen!
/Gunnel
____________________________

Vår nye ordförande

Hej på er alla i FSV
Eftersom jag fick äran att bli er
ordförande, vill jag göra en kort
presentation av mig. Jag föddes på
Finlands vackraste ö, skärgårdsön
Replot utanför Vasa. Jag flyttade
till Västerås 1976, arbetade som de
flesta på ABB i några år. Jobbar nu
som försäljningschef åt en
finländsk koncern. Jag är gift och
har två barn. På fritiden håller jag
på med ett byggprojekt i Västerås,
mekar gärna med min Volvo PV,
samt sköter hus och sommarstuga.
Åker så ofta som möjligt till Replot
där jag har min mor, samt till min
syster i Vasa. Håller på i sakta mak
med ett sommarstugeprojekt på en
ö utanför Replot, och nu i mån av
tid, är jag er ordförande
Sven-Olof Klavus

”RÖFSA PÅ INTERVITT” .
En kort novell som visar den ”vanliga människans ” svårigheter att hänga med i den snabba tekniska
utvecklingen.
Av Allan Tegebro, med tekniskt bidrag av sonsonen Jonas Tegebro.
Kalle och Gudrun, som är från en by inom Kommunen, hade kommit till deras dotter Margareta, som med sin
man skulle resa på en två veckors semester till Kanarieöarna.
De skulle ta hand om hushållet och se till att deras barnbarn Fredrik skulle komma till skolan och få mat och
sådant.
De hade blivit tillfrågade redan i somras om detta, så de var väl förberedda.
Kalle hade sagt att det kanske inte vore så dumt med semester även för dom. Jag skall inte göra någonting, bara
läsa dagstidningarna och se på TV. Gudrun tyckte väl förstås att det var roligt att komma till staden, men hon
visste likaväl att hon som alltid har marktjänsten att sköta. Men hon trivdes nog inte att bara sitta med armarna i
kors. Margareta och Erik skulle åka på lördag, men som pensionärer, hade Kalle och Gudrun kommit till sta´n
redan på torsdag.
Det var fredag morgon, Margareta och Erik hade farit till sina arbeten , Fredrik skulle iväg till skolan. När han
tog på sig sin tröja, tyckte mormor att den var smutsig. Jag tycker du skall byta tröja, sa hon åt Fredrik.
Var har du dom? Erik pekade på en garderob i sovrummet. Mormor öppnade dörren och baxnade in för synen.
”Hela” garderoben var full av vikta tröjor, skjortor m.m.
Ingenting var struket . Skrövligt- tyckte hon var ett passande ord .
Har Margareta verkligen tvättat allt nu innan semesterresan?
Hon tog fram strykbrädan och strykjärnet och strök en tröja. Fredrik tittade på mormor , så där gör aldrig
mamma.
Nä – jag ser det svarade hon. Måste man göra så där frågade han, dom blir ju så fort skrynkliga i alla fall. Mitt
svar – sa mormor – är absolut ett Ja !
När Fredrik tog på sig den nystrukna skjortan, sa han att det kändes så skönt mot kroppen. Morfar ropade från
rummet ”mormor stryker allting, till och med mina kalsonger ”.
Gör du sa Fredrik och tittade undrande på mormor. Så ropade han till morfar, vad gosigt det skall kännas när du
byter kalsonger.
Morfar tänkte för sig själv, det har jag aldrig tänkt på, men han sa ingenting.
Fredrik gick fram till mormor och gav en kram, tryckte sin lilla näsa mot hennes kind. Mormor kände att hon
redan fått betalt för strykningen som väntade. Fredrik raskade till skolan. Mormor sa att han skulle komma hem
raka vägen, hon skulle baka bullar så han kunde få lite mellanmål.
Oj, mormors bullar är det bästa jag vet, får jag äta så många jag vill ?
Det kan du väl få, svarade hon. Då äter jag väl upp allt sa Fredrik och rusade ut skrattande.
Mormor bakade en stor sats bullar och när Fredrik kom hem slängde han raskt i sig sex bullar och ett stort glas
mjölk.
Nu skall du väl göra läxorna sa mormor. Nej, jag skall till en kompis som heter Gustav, dom har en mycket
större dator än vad vi har, så vi skall göra läxan tillsammans.
Vi skall surfa på Internet.
Vad säger du för någonting sa mormor. Fredrik höjde rösten och sa igen: SURFA PÅ INTERNET .
Vet du inte vad det är mormor. Nää svarade hon.
Men herre Gud sa Fredrik, dom skall ju in i fängelse som inte vet vad det är, sa han lite upprörd.
Ja – ja sa mormor, gå du, men kom hem halv sex senast, då skall vi äta middag.
Kalle kom in från rummet, där han ”studerat” tidningen.
Vad pratade ni om sa han?
Jag tyckte jag hörde något om ”röfsa på intervitt”. Vad fanken är det ?
Inte vet jag sa hon, men vi kanske hamnar i fängelse när vi inte kan det.
Ja- ja- så kan det väl inte vara, fast man vet inte om det där förb… EU, dom kanske har bestämt att Kommunen
inte får bidrag om människorna inte kan ”röfsa”. Jag såg förresten i Annonsbladet att PRO hade datakurser för
pensionärer, och påtalade att det var viktigt att de äldre bekantar sig med den nya tekniken. Det ligger nog något
allvarligt bakom det här.
Kalle tyckte inte riktigt om situationen, han brukade bestämma sig mycket fort om vad han skulle göra.
Han började ta på sig skorna, vart skall du ta vägen frågade hon.
Jag skall gå till Kommunhuset och prata med Kommunalrådet, han vet vad det är frågan om.
Inte kan du väl söka upp honom sa hon, han tar nog inte emot .
Skulle inte han ta emot, vi är ju från samma by och känner varandra mycket väl, Margareta och han har ju gått i
samma klass i skolan.
Jodå – nog tar han emot mig alltid, sa Kalle med en bestämd min.
Fortsättning nästa sida..

Fortsättning…….
Kalle travade till Kommunhuset. När han kom dit så gick han fram till receptionen och sa att han ville träffa
Kommunalrådet. Damen tittade på honom, tyvärr så går det inte, han är strängt upptagen.
Kalle tittade på henne, är han här i huset frågade han.
Jodå, men han är upptagen av annat sa hon vänligt.
Hörrnu flickan , sa Kalle, han har ju alltid sagt att han har tid med vanligt folk , vi känner varandra mycket väl,
vi kommer från samma by, jag riskerar att hamna i fängelse, eller kanske bli utvisad till Bosnien eller var som
helst , ring upp och hälsa honom det sa Kalle med mycket bestämd röst.
Hon tittade på honom, vore det inte bättre att kontakta polisen och lägga fram ditt ärende.
Kalle tittade på flickan, hörrnu flickan, prova ringa Kommunalrådet först.
Hon ringde upp talade en stund, så kom hon ut och sa , följ mig, men kom ihåg det får bara bli en kort visit.
Dom gick förbi en massa kontorsrum, men till slut var dom framme.
Varsågod, här inne är det .
Kalle steg in i rummet, tittade sig omkring.
Hej sa Kommunalrådet, vad roligt att se dig Kalle, vad har du nu ställt till med ? Sätt dig så skall vi prata en
stund. Vill du ha kaffe förresten?
Ja tack svarade Kalle.
Kommunalrådet gick ut för att hämta dem var sin mugg ångande färskt kaffe. När han kom tillbaka så gav han
muggen åt Kalle.
Berätta nu.
Kalle frågade om han hört någonting om ”röfsa på intervitt”.
Kommunalrådet tittade på Kalle, han log och frågade vad det kunde vara. Kalle berättade om allt som hänt i
morse och att de var oroliga för vad det kunde vara frågan om. Kommunalrådet förstod nu vad det var frågan
om. Pojken hade pratat om att surfa på Internet , det kände han igen hemifrån.
Du Kalle du behöver inte oroa dig ett dugg, vänta skall jag visa dig en sak.
Han ringde ett kort samtal . Efter en stund kom det in en ung flicka i rummet. Det här, sa Kommunalrådet , är
Kattis, en av de allra duktigaste på data i Kommunhuset. Hon skall visa oss någonting.
Kalle tittade lite misstänksamt på henne, kan hon också ”röfsa”? Hon kan mycket den här flickan, följ med så
skall du få se. Vi går in i Christers rum, där är det bättre plast att sitta vid datorn, sa Kattis .
Dom gick in och satte sig och Kattis slog på datan.
Efter ett tag frågade hon Kalle var han trodde att dom var. Ja, jag är här i alla fall sa Kalle, Kattis log, jag menar i
datorn.
Men inte kan datorn vara någon annanstans, sa Kalle med en förvånad min?
Jodå – med ett jättestort system som binder ihop datorer över hela världen så är det möjligt.
Hon vände sig mot Kalle, det du ser nu är en så kallad hemsida för statsministern. Här kan man klicka sig fram
genom en hela massa offentliga handlingar och brev som rör Sverige .
Kalle kollade på datorn med stora ögon och var mer och mer intresserad och sa till Kattis, vad mer kan man göra?
Kattis tittade på honom och log och sa allt, ja allt kan man göra med en riktig dator. Titta bara här. Hon gjorde
några snabba dragningar med musen och rätt som det var så började någon prata ur datorn.
Kalle vart lite förskräckt och undrade vad det var som hände.
Kattis förklarade att han såg nu USA:s president som talade och att med datorns hjälp var vi i USA.
Voj Herran Jumala (Åh Herre Gud ) sa Kalle.
Kalle frågade om man kunde göra detta på alla datorer, men Kattis sa att man måste ha datorer av lite större
modeller för att kunna göra allt det hon visat.
Tiden gick och dryga timmen senare var han på väg hem, nu förstod han vad som menades med att ”Surfa”.
Flickan hade visat hur det fungerade och Kalle insåg att det inte var något ont med detta.
När han kom hem var maten klar. Margareta och Erik hade kommit hem från sina arbeten.
Som vanligt smakade maten bra.
Samtalet var livligt runt matbordet. Kalle frågade Fredrik om han gjort läxorna klara. Ingen fara morfar, vi har
klarat av allt.
Ni har surfat på Internet förstår jag , sa morfar. Självklart sa Fredrik.
Alla tre tittade på Kalle.
Gudrun skulle förklara vad Kalle hade gjort på eftermiddagen, men hon blev avbruten av honom. Du Erik, jag
tycker nog att ni skulle byta till en kraftigare dator så att pojken kan lära sig allt det nya i datatekniken här
hemma.
Margareta tittade storögt på sin far.
Inte visste jag att du vet något om datorer sa hon och tittade frågande på sin far.
Tja- man försöker hänga med så gott man kan, svarade Kalle och log med hela ansiktet.
Datorer är inte så dumt, va?

