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Kyrkdagarna
Den 13-14 mars går Kyrkdagarna
av stapeln i Mikaelikyrkan.
I år får vi besök från Österbottens
mitt. Från Vörå församling kommer
Kyrkoherden Tomas Klemets.
Han medverkar både i lördagens
samkväm och i Högmässan på
söndagen.
Samkvämet i Gertrudssalen startar
vi på lördagskvällen kl. 18.00.
Vi gör ett kort avbrott mitt i
programmet för kaffe och avslutar
kvällen med en andakt, ledd av
Tomas Klemets, i kyrkorummet.
Dessutom kommer Kristoffer
Streng, en mycket framstående
sångare från Korsholm. Kristoffer
är kantor i Petalax och Bergö
församlingar.

Han har en bred repertoar och har
nyligen gett ut sin första skiva,
”Det enda som bär”. På skivan
sjunger han bl.a. ”Håll mitt hjärta”,
”Stad i ljus”, ”Amazing Grace”.
Kristoffer sjunger under lördags
kvällens samkväm och i kyrkan på
söndagen.
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Kyrkdagarna forts.
Kurt Söderberg, representant för
Vörå Kommun och för Föreningen
Norden i Vörå, är också en av
gästerna.
Kurt visar gamla foton, från sin
samling om livet förr på landet.
Många kommer säkert att känna
igen sig.
Ta gärna med vänner och bekanta
både till samkvämet och till
söndagens Högmässa.
Alla är Hjärtligt Välkomna!

Allsång m. tema Mode
Den 28 mars samlas vi i Hammarby
Mötesplats Aula kl. 13.00, för en
stunds trevlig avkoppling.
Rune Ek, från Dragspelsklubben
leder oss i allsången.
Vi får se föreningens egna
mannekänger, damer och herrar,
äntra catvalken och visa vårmodet
2010
Kläderna visas av Seniorshopen.

_______________________
Men än håller vintern i sig!
Ann-Mari Lindqvist Rizvi är en
cool tjej.
”Det finns inget som är så
uppfriskande och nyttigt för kropp
och själ som ett dopp i iskallt
vatten” säger Ann-Mari.
Hon är vinterbadare sedan många
år tillbaka och gillar verkligen
dagstemperaturen så här års. I
Västerås håller vinterbadarna till
vid Björnön och det finns plats för
fler i vaken.
Ring till Ann-Mari på tfn 073735 34 62 om du vill veta mer om
tider, dagar etc

Vi avslutar dagen med en kopp
kaffe och hembakade bullar. Under
och efter fikarasten finns möjlighet
att titta närmare på hela seniorshops
sortiment. Man kan också göra
inköp på plats.
Inträdet inkluderar kaffe och dopp,
modevisning och gemytlig samvaro.
Ta med dina sångsugna, glada,
modelystna, vänner och bekanta
och kom till Mötesplatsen!

Alla är varmt Välkomna!

Vårprogrammet
Teater
Vi går och ser pjäsen
”Kärleksbrevet” på Västerås Teaters
Caféscen den 24 april kl. 14.00
I rollerna som Andrew och Melissa
ser vi två av våra mest erfarna
skådespelare på Teater Västmanland. Tomas Tjerneld och Katarina
Söderberg.

Resor
22 maj ska vi ut på en
intressant resa igen!
I vår åker vi österut, till två mycket
intressanta närliggande platser.
Vi ska besöka Sala Silvergruva.
Sala Silvergruva från 1400 talet är
en av världens bäst bevarade
gruvmiljöer. Här möts du av mörka
ringlande gruvgångar, storslagna
bergrum och magiska sjöar. Våra
duktiga guider berättar om en
fantastisk industrihistoria.
Under resans gång får vi både
kaffepaus och lunchrast.
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Ett skådespelarpar som är ett par i
verkliga livet.
Kärleksbrev är en föreställning i två
akter. Den är 2 tim lång inkl.
paus och kaffet serveras på plats i
caféet.
Pjäsen har tidigare fått mycket
bra kritik och årets uppsättning
är verkligen kanonbra!
Biljettpris: 120: Efter intresseundersökningen prel.
bokades 40 biljetter. Så kolla nu i
almanackan om datumet passar och
ring eller maila snabbt till Margith
på 021-35 92 01 el. 0703 476 476
Först till kvarn gäller nu…
_____________________________

Viktigt!
Medlemsmötet 11 april
Vi träffas i klubblokalen kl. 15.00 för
att finslipa den verksamhetsplan som
klubbades på Årsmötet.
Alla intresserade medlemmar utöver
de förtroendevalda, gruppledarna,
kommittéledamöterna är välkomna
att delta och att dela med sig av sina
idéer för att vi ska få ett så bra
programutbud som möjligt för år
2010.
Diskussionerna förs helt förutsättningslöst över en kopp kaffe!
Vicekonsul Martin Berg har lovat att
komma och hälsa på oss den 11, för
att informera sig om hur vi jobbar i
vår förening. Han är mycket
intresserad av vår verksamhet och
kanske kan bidra med sin erfarenhet,
till att underlätta vårt arbete.
På medlemsmötet håller han ett kort
anförande om ”Svenskarnas syn på
Finland”

Så möt upp nu Allihopa!

Vi besöker också Gårdsjö Älgpark.
”Här får ni chansen att se älg, inte
på 100 meters avstånd, eller 50
meter eller 10 meter..
Nej, här är ni så nära att ni nästan
kan ta på dem.
Ser ni inte älg, får ni pengarna
tillbaka!”

Tematräff
Hälsa är temat
för en kvällsträff
på klubblokalen
den 14 april
kl.18.00.
Anneli Wolaus presenterar Nikkens
produkter. Nikkens är välkänt för
sina banbrytande teknlogier inom
välbefinnande.
Ett axplock ur deras sortiment:
Sovsystem, innehåller kuddar,
täcken och madrasser.
Kläder med långvågig IR teknik
Smycken som ger energi
Magnestisk avslappning o massage.
En ny dimension av magnetteknik.

För den som är nyfiken på Leffes
tomtesamling så går det att besöka
den på loftet ovanför Cafét. Där
kan man se både stora och små
tomtar. Samlingen har under åren
vuxit till nästan 1000 tomtar som
nu finns att beskåda på loftet.

Välkomna och bekanta er med det
senaste inom hälsa och välmående

Resan kostar cirka 590:-/pers.
Ring Kerstin Söderman
021-35 73 37 för mer information.

Småttingar 2009 Julle o Jullan

Kom och lyssna till Martin Berg och
kom för att stödja och hjälpa
styrelsen i arbetet med att få en så bra
verksamhet som bara kan
åstadkommas i vår förening.
/margith
____________________________

Hur gör man…. när
man ska förnya sitt finska pass?
Jo:
I dag måste man göra ett personligt
besök på Konsulatet i Stockholm
eller Göteborg. Man ska ha med sig
ett personbevis (från Skatteverket),
det gamla passet, eller en giltig
legitimation om det gamla passet har
gått ut..
På konsulatet tas fotografiet och
fingeravtryck och sedan kommer det
nya passet per post. Kostnaden är
910 kronor + 60 kronor för
portokostnaden och det betalas vid
första besöket och endast med
bankkort.
Konsulatet ligger på Gärdesgatan 9
bakom TV huset i Stockholm.
Tänk på att det tar några veckor
innan det nya passet kommer, så var
ute i god tid innan semesterresan.

Vårprogrammet

Den stora kulturella satsningen för våren är Gamla Karleby Manskörs
besök den 14 maj.
Kören kommer på fredagsförmiddag. Vi tar emot dem med förmiddagsfika
och därefter blir de guidade i Västerås m. omnejd innan det är dags för
incheckning på deras hotell..
Tidigt på kvällen ger de sin konsert i Kyrkbacksgården kl.18.00

Med att göra reklam för konserten till
vänner, grannar och bekanta.

Med att berätta om GMs besök till
bekanta som sjunger i andra körer i
stan.

Med att locka hit alla ni känner,
hitflyttade från norra Österbotten.
Det är trevligt för GM kören om det
kommer många bekanta.
Vi har lyckats bra med ”mun-motöra” metoden tidigare, när vi haft
större evenemang och klarat av att
locka hit långväga besökare.
GM kören firar sitt 95 års jubileum i år och har en ny repertoar för
jubileumsåret bestående nästan enbart av Benny Andersson musik.
Välkända populära låtar varvade med berömda musikstycken och sånger.
Under jubileumsårets turnéer är framträdandet i Västerås det enda i
Sverige.
Konserten har redan haft premiär och fått mycket bra kritik i media.

Vi behöver personal som fixar
förmiddagskaffet i Klubblokalen den
14 maj.

Efter konserten förflyttar vi oss till Irsta Hembygdsgård där vi firar vår

Vi behöver Värd och Värdinna till
Kyrkbacksgården.

tillsammans med kören. Vi äter en sillbricka tillsammans och umgås under
trivsamma former. Kaffe, kaka och måltidsdryck ingår.
Det blir inget spikat program för banketten, men en och annan visa ska vi
sjunga, kanske blir det något roligt kort kåseri och humoristiska historier.
Ta med vänner och bekanta både till konserten och till festen.
Man kan välja att se enbart konserten eller att vara med enbart på festen,
eller bådadera vilket vi givetvis hoppas att alla ska göra.
Entréavgift till konserten blir 150 :Kostnad för mat och dryck blir 140 :Paketpris:
250 kronor
Anmälan till festen i Irstagården är ett måste och det görs till:
Norma Hagvik på tfn. 021-33 14 33 Eller till
Tapani Harju på tfn. 021- 35 88 49

Vi behöver biljettförsäljare till
konserten i Kyrkbacksgården.

Att göra det här evenemanget till
”Årets Bästa” !

Har ansvar för arrangemanget i
Irstagården.

Resumé…
Trettondagsjulfest!
Enligt tradition har våra julfester alltid hållits på
Trettondagsaftonen. Så ock i år!
Trots det kalla vädret var det många som vågade sig ut
till Irstagården och Margaretha som hälsade gästerna
välkomna
Festen började, som sig bör, med ”Sylvias Julvisa”.
Sedan läste Margaretha en dikt om hur det gick till på
jularna förr i tiden. Sånggruppen ledd av Boris och
musikanterna Hilding och Sven-Olof sjöng ”Bergslags
Jul”. Tillsammans
sjöng vi sedan de
välkända ”När
ljusen ska
tändas”… och
”Julkväll på
Hawaii”. Solveig
sjöng solo ”Jul, jul
stråland jul”.
En verklig njutning för publikens öron.
Efter den välsmakande skinksmörgåsen och den goda
gröten kom sånggruppen igen med Roland
Cedermarks ”Någon behöver dig”
Solveig och Hilding tolkade tvåstämmigt och
stämningsfullt ”Vaya Con Dios” som översatt från
spanska betyder ”Gå med Gud”.
Gruppen avslutade med ”Sången till byn” innan kaffet
serverades. Kaffet smakade mycket gott, tillika de
hembakade godbitarna som serverades .
Efter kaffepausen var det dags för en sketch, framförd
av Margaretha, Helena och Lilli. Sketchen handlade
om kärlek på äldre dagar och som tur var ”fick de
varann” på slutet.
Programmet avslutades med ryska toner. Först sjöng
gruppen ”Var barmhärtig” och sedan var det allsång
med ”Kalinka” och ”En natt i Moskva”.
Sånggruppen är en ypperlig arrangör av just julfesten.
De har en repertoar som gör att julfesten blir precis så
traditionsrik och stämningsfull som medlemmarna vill
ha den.

Bowlings KM
Den 15 december spelade Bowlinggruppen sitt årliga
KM ”Julkulan”.
Tre spelare hade lämnat ”Walk over” men 9 friska och
spelsugna medlemmar ställde upp i Bellevuehallen för
att göra upp om årets titel.
Vi spelade tre serier och Margareta Kohlen/Harju
förde protokoll och såg till att alla kunde följa
inbördes ställning under tävlingens gång.
Margith öppnade starkt i första serien och skaffade sig
ett, trots ojämnt spelande i de andra serierna,
ointagligt försprång. Marjatta spelade stabilt i alla
serier, men nådde inte ända fram. I slutresultatet skilde
dock endast 26 poäng mellan Margith och Marjatta.
Ingrid, Margareta och Norma spelade jämnt och
säkert, men hade otur med skådisar.
På herrsidan var det också jämnt. Runar vann tack
vare att han lyckades bra med sina spärrslag.
Leif och Tapani hade flest strike, men lyckades inte
utnyttjade dem till maxpoäng. Sverre hade dagens
bästa delresultat, med en serie på 179 poäng.

Klubbmästare för år 2009 blev:
I damklassen: Margith Winkelsjö och
I herrklassen: Runar Stenlund.
Prisutdelare: Vice Ordf. Margaretha Tarvainen
___________________________________________

Moderna tider kräver nya ordspråk:
- Det man inte vet, har man ingen aning om.
- Det vi inte gör idag, slipper vi göra om i morgon.
Efter lottdragning och julklappsutdelning dansades det
till Als Dansotek.
En svängom till smäktande och nostalgiska toner hör
till julfestens fröjder.

- Förtala är silver, förtiga är guld.
- Den man ligger med får bädda.
- Har man slagit yxan i båten får man ro som fan.

På bilderna: Solveig och Hilding i duett.
Lottdragning: Inger, Erik och Beatrice
Dansanta är: Marjatta och Runar.

- Det man inte minns, har inte hänt.

