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Ack, denna ljuva surströmmingsdoft…………

Senaste nytt……
Höstfest
Den 11 november i Dingtuna
Hembygdsgård. Samling och
mingling från 18.30
Vi avnjuter en silltallrik inkl.
måltidsdricka, kaffe och kaka
Nubben, avec och annat drickbart
tar var och en med sig, alltefter
smak och behov.
Opretentiöst och spontant program
står gästerna för, så ta med dig en
rolig historia eller en kul snapsvisa
att bidra med. Allsånger fixar vi.
Sedan dansar vi in på småtimmarna
till idel kända orkestrar.
Anmälan till Ture på tfn:
021-35 37 81 före den 5 nov.
Entréavgift: 140: Välkomna!
____________________________

Merete Mazzarella
Professor i nordisk litteratur,
kolumnist, skribent och en mycket
omtyckt författare kommer till stan
den 7 nov.
Bland hennes böcker har ”Hem
från festen” och ”Den goda
beröringen” fått stor uppskattning
och uppmärksamhet.
Kom till Stadsbibliotekets hörsal
och lyssna tis. den 7 kl. 19.00
____________________________

Julgransplundring
Blir det för barn och vuxna på
TjugondaKnut, alltså 13 januari.
Kul sysselsättning för barn,
ringlekar och godisplundring.
Vuxna får eftermiddagsfika och
trivsam samvaro.
Se klockslag och plats i VLT
Boka barn, barnbarn och datum
Redan nu

Så kommer..….
PidroKM
Går av stapeln den 25-26 nov.
Vi startar på lördagen kl. 13.00 och
slutar vid 17-tiden på söndag.
På lördagskvällen har vi en
gemensam fest med mat och skoj.
Allt till självkostnadspris. Som vi
minns från i fjol så stod glädjen
högt i tak under middagen.
På söndagen fortsätter vi
mästerskapet, för det är ju då det
ska avgöras, vilka som blir årets
Klubbmästare.
Vi hoppas så många medlemmar
som möjligt kan ställa upp.
Här gäller det ÄRAN och inte
pengar, och att umgås och ha kul!
Anmäl dig i god tid till Per-Henrik
på 35 73 37, men senast den 13
nov.
Väl mött den 25 november.
__________________________

Julfest
Julfest firas som förr i tiden på
trettondagsaftonen den 5 januari
Kl.18.00 i Irstagården.
Traditionellt julprogram med
nostalgiska sånger, blandat med
lite nyare inslag.
Gröt och skinksmörgås, kaffe och
kaka serveras.
Sedan motionerar vi ner maten
med lite dans.
Anmälan till Henrik på tfn 24606,
som vidarebefordrar antalet till
grötkocken.

Boka kvällen redan nu!
Välkomna!

Till sist i höst…...
Hobbydag
Lördagen den 18 nov. kl. 13.00
samlas vi i Klubblokalen för några
timmars trevligt umgänge.
Då är det kurs i Dekopage.
Vi gör kort i 3-D format av
servetter. En hobby som passar
alldeles utmärkt även för herrar.
Material finns till självkostnadspris, men du kan också ta med egna
servetter. En vass sax behöver du
också ha med.
Marianne Lönnqvist håller i kursen
med Maggan Stenwall som
assistent
Eftermiddagskaffe med bulle
serveras.
Anmäl dig senast den 11 november
till Maggan på tfn.021-187249
Kom och ha kul!
_______________________

Hudvårdsvisning
Tisdag den 21 nov. kl.18.00 i
Klubblokalen kommer Agneta
Lundbäck och visar oss hudvård.
Hon demonstrerar ansiktsrengöring
/behandling och fotbad.
Vi får själva använda ”prova på”
produkter.
Hon gör även hudanalyser.
Vi får se höstens nyheter av Make
Up produkter.
Alla produkter kommer från
Madame Chic och är baserade på
växter, frukter, örter och
vegetabiliska oljor.
Produkterna är inte testade på djur.
Anmäl dig senast den 13 nov. till
Maggi på tfn. 13 09 72

Cirklar på gång……
”Finlands sak är vår”
Föreningen Norden, på riksplan,
planerar att ta fram material till en
studiecirkel över Finlands historia,
med tonvikt på senaste kriget. Vi
kanske blir så många intresserade
att vi kan ha en egen cirkel i vår
förening.
Studiematerialet är dock försenat
och kursstarter kan för vår del bli i
januari 2007.
Teman i studieplanen (preliminärt):
-Historisk plattform – översikt över
Finlands historia från 1809, när
Finland blev ryskt storfurstendöme.
-Krigshändelserna i Finland under
åren 1939-1945, inte minst
situationen i Karelen, Lappland
och Porkkala.
-Vad hände med familjerna och
barnen som drabbades av kriget?
-Hur fungerade Finlandshjälpen
och mottagningen av krigsbarn i
Sverige?
-Vad hände sen? Ett socialt och
psykologiskt perspektiv.
Läs mer på: www.norden.se
Det känns viktigt att, så länge vi
som har egna minnen finns kvar,
ytterligare dokumenterar vår
historia. Sen är det försent.
Är du intresserad hör av dig till
Margith på: tfn 35 92 01
____________________________

Carl Mikael Bellman
Vill du vara med och studera Carl
Mikael Bellmans liv och leverne,
hans visor och musik, i form av en
studiecirkel?
Finns tillräckligt med intresserade,
kör vi cirkeln under vintern och
som avslutning, ordnar vi en
Bellmanafton där alla andra
medlemmar blir inbjudna.
Det finns så mycket intressant
kulturhistoria kring Bellman, som
man inte känner till.
Vill du vara med hör av dig till:
Else-Maj på tfn. 0220-13489, före
sista november

Hänt sen sist….
Kulturens förkämpe
Lars S Hauge var på
föreläsningsbesök i Västerås 16
oktober. Vi som var där fick ta del
av en intressant och rolig kväll.
Kvällen varvades med föreläsning,
sång och roliga historier. Lars är en
skicklig trubadur och vissångare. I
allsången blandades svenska,
norska och danska visor.
Han är en karismatisk person som
verkligen brinner för sitt budskap.
Vi fick höra om hur vardagskultur
påverkar vårt välbefinnande, hur
viktigt det är att vi lär våra barn att
ta del i kulturella aktiviteter.
Han redovisade ett skolprojekt från
Norge, där en ”värstingsskola”
förändrades till en skola med bra
miljö. Den blev t.o.m. prisbelönad
som ”Årets Skola”. Förändringen
kom till stånd genom gemensamma
aktiviteter för ungdomarna, i form
av kabaréer, revyer, konserter där
ungdomarna själva var delaktiga.
”Utan kultur går det åt skogen
med vårt samhälle” påstår denna
meriterade kulturarbetare. Han
berättade om hur våra själar och
hälsa påverkas av ett rikt sång och
musikliv. Mår vi bra i kropp och
själ kan vi också bygga ett bättre
och tryggare samhälle.
Vi fick höra om en läkare i Norge
som tydligt kan påvisa att det finns
en koppling mellan kultur och
hälsa. Receptutskrivningen av
mediciner minskade med mera än
hälften, sedan patienterna började
delta i det ideella förenings och
kulturlivet. Många folklivsforskare
har kommit fram till samma
resultat.
Att t.ex. sjunga i kör får oss att må
bra.
Blir vi smartare av att sjunga?
Javisst!
Vår kreativa känslomässiga
hjärnhalva behöver stimuleras för
att kunna påverka den andra som
sköter det rationella och logiska
tänkandet Båda halvorna måste
aktiveras för att vi ska bli smartare.
Så, sjung av hjärtans lust !

………
Som avslutning på kvällen sjöng vi
ett tiotal visor tillsammans och
naturligtvis till sist: ”Nu går sista
visan”
Vi fick beröm för vårt
allsångskunnande, tack vare att en
stor del av vår Sånggrupp fanns
med som stöd.
Tack till alla er sångare och tack
till Siw och Henrik som tog hand
om dagens gästföreläsare.
/margith

Lars i berättartagen
___________________________

Bowling
Nu har bowlinggruppen kommit
igång.
Vi var 9 nyfikna nybörjare som
kom till Bellewuehallen i slutet av
september.
Efter att ha letat rätt på skor som
passade och ett klot som kändes
bra, fick vi gemensam instruktion
om spelet.
Keijo, som arbetar i hallen, visade
oss hur vi håller i klotet, hur vi tar
ansats och åt vilket håll vi slänger
iväg klotet.
Första gångerna hamnade klotet
ömsom i vänster ränna ömsom i
den högra. Så småningom fick vi
lite ordning på slagen och det gick
bättre och bättre.
Bowling är en kul sysselsättning.
Ingen dyrbar utrustning behövs och
framför allt, man kan prata med
varann medan man spelar.
Vi tränar varje tisdag kl. 11.00 så
kom och kolla vad vi gör.
Vill du spela, så ring Harry på: tfn.
359201

Hänt se’n sist…….
Sensommarens Skiva!
Lördagskvällen den 2 september var som de flesta
övriga under sommaren 2006 njutbart ljum. Jag styrde
kosan mot Skultuna Scoutstuga, mysigt belägen på
andra sidan ån. Såg vid framkomsten, att stugan var
tillgänglig, även om jag varit rullstolsburen.
På trappan välkomnades jag av artiga killar ur
Dansgruppen och blev erbjuden att gå en
tipspromenad. – Jaha, då förstod jag, varför jag mött
några skrattande människor med papperslappar i
händerna på bron!
Väl inne blev jag bjuden på liten drink med tilltugg. Mäkta förvånad konstaterade jag, att lokalen var ny
och fräsch, inte ett gammalt ruckel! Medlemmar i
Dansgruppen hade dekorerat fint och dukat upp ett
långt buffé- bord med SILL, gräddfil, hårt och mjukt
tunnbröd, ost mm. mm. på den ena sidan och
ingenting med dito tillbehör på den andra.
Då alla gäster intagit sina platser, bars det fram en stor
kastrull med rykande varm, kokt
potatis och sen blev det andäktigt tyst, då ”ingenting”,
SURSTRÖMMING, ställdes
fram. ”Man har nog säkert vattnat ur den”, hördes
någon säga, ”annars skulle det bli en
hemsk stank”. ”Nej, sånt där plågar man sig inte
med”, sa en man i min närhet. -Vad har jag gett mig in
på, det kanske inte märks, om jag ändrar mitt val till
sillen, ska jag höra efter med någon, om det går bra =
tankar, som genomkorsade mitt huvud. Det var
nämligen surströmmings(livs)premiär för mig! - Min
enda närkontakt tidigare bestod i, att jag öppnat en
burk i all ensamhet och släppt ut de hemska firrarna i
frihet snabbare än snabbt.
Men med många trevliga surströmmingsälskare intill
mig denhär kvällen kunde jag redan efter den första
strömmingen konstatera, att den var ätbar, ja t.o.m.
riktigt god. Skivan var för min del räddad, men det är
klart, att allsången, roliga historierna,
dansuppvisningen, kaffet med gott hembakat bröd och
dansen till de allra bästa
orkestrar blev som
”grädde på moset” för
många.
Eller hur, Ture?
Tack Dansgruppen för
en jättekul fest!
/Gunnel B,

Glada miner hos
Kerstin och Runar

……….
Skördefesten
I Badelunda samlades vi den 16 sept.
Vi började dagen med en tipspromenad. Vid ettiden åt
vi köttsoppa till lunch.
Därefter följde en modevisning av, utvalda delar
ur Seniorkläders höstsortiment.
Kaffe serverades. Inlämnade skördeprodukter
auktionerades ut av Ture.
Lotterier och tipspromenad med fina vinster kom
gästerna och föreningen tillgodo.

Toppmodeller från föreningen äntrar catvalken
Ett stort tack till Marja-Liisa L och Gunvi K. som
kokat köttsoppan
Samt Margaretha T. och Helen E. som serverade
under dagen
Tack även till alla andra som kom till skördefesten
/Ture
__________________________________________

Sångarna
Vi i sånggruppen sjunger för fulla halsar, igen efter
sommaruppehållet.
Vi är inbjudna att sjunga i Skultuna den 26 november.
Vi undersöker möjligheter att få sjunga på flera
ställen, för sjunga det vill vi ju.
”Sången ädla känslor föder”
Kom med du också! Vi tränar onsdagar udda veckor i
Klubblokalen
Hälsar Margaretha T.
___________________________________________

Äldredagen
Föreningen var med bland utställarna, också på årets
Äldredag. Tack vare de duktiga informatörerna Siw,
Gun-Lis, Marja-Liisa, Maggi och Gunnel knöts många
bra kontakter, både med publiken, med andra
föreningar och utställare. Det är givande för vår PR att
delta i evenemang av det här slaget.
Stort tack till informatörerna! Ni gjorde ett jättefint
jobb på Konserthuset.
/margith

Ordföranderutan:

forts…….

Hej på er alla!

Ska vi behålla våra medlemmar,
måste en attitydförändring komma
till stånd.
”Hur kommer vi tillrätta med
problemet”?
*Ska vi tillsätta en utredningsgrupp
bestående av medlemmar med bred
människokännedom, positiv
livssyn och beteendevetskap?
*Ska vi inrätta en typ av fadderverksamhet?
*Ska vi lägga ansvaret på dem som
ordnar tillställningarna att se till,
att nya och redan etablerade medlemmar blandas?

Efter en sällan skådad varm och
skön sommar känns det nu bra att
komma in i vanliga rutiner igen.
Höstens verksamhet rullar på:
En del aktiviteter i gamla invanda
spår, en del i nya och intressanta
stickspår. Uppslutningen kring
gruppverksamheten ökar och det är
glädjande. Den nystartade Bowling
gruppen samlar ett tiotal personer
varje tisdag.
Vi har dock en hel del att ta tag i
under hösten utöver verksamhetsplanen.
Ett av föreningens mål är och
måste vara att tillgodose intressen
för alla hit invandrade från
Svenskfinland.
Vi har alla ett ansvar att se till att
våra aktiviteter, vårt programutbud,
sammansättningen hos våra
förtroendevalda och arbetsfördelningen i föreningen ska
karaktärisera samma geografiska
spridning, varifrån vi invandrat.
Ska vi leva upp till namnet:
Finlandssvenska Föreningen bör
alla finlandssvenska regioner ha
minst en representant i gruppen
Förtroendevalda. Om alla drar sitt
strå till stacken, med tips och idéer
är jag säker på, att vi dessutom får
en hel del nya intressanta
infallsvinklar på vår verksamhet
och vårt programutbud.
En annan viktig fråga är medlemsvård. Vi måste bli bättre på att ta
hand om nya medlemmar. Vi, som
redan är etablerade och trygga i
föreningsandan, måste våga bjuda
”stora famnen” till dem som är
nya.
Det här problemet har funnits i
åratal och jag tycker det är
beklagligt, att vi inte har kommit
tillrätta med det. Att någon ska
känna utanförskap i vår förening,
tycker jag är bedrövligt.
Ja, jag till och med skäms för det.
Föreningsliv ska ge gemenskap
och sammanhållning kring ett
materie man är intresserad av.

Jag vädjar till alla er, som har
synpunkter och idéer, hur vi nu ska
få ordning på det här:
Hör av er till mig!
Per telefon eller per brev, anonymt
eller öppet. Huvudsaken är att vi
får in förslag, förankrade i
verkligheten, som vi kan jobba
vidare med.
När detta ”Medlemsnytt” går i
tryck har vi bara 2 månader fram
till jul.
I november är det mycket som
händer. Utöver gruppverksamheter
har vi Höstfest, Hobby & Hantverksdag och KM i Pidrospel.
I december har vi avslutningar på
gruppverksamheterna.
Årets festverksamhet avslutas med
julfest 5 januari och julgransplundring för barn13 jan.
Vi önskar givetvis stor uppslutning
på alla tillställningarna.
Jag önskar er alla en god
fortsättning på hösten!
/margith
”Världens vackraste
tankar
väger lättare än
än en enda
kärleksfull handling”

ur ”Klokboken”

Allmänt…
Till salu!
Lappfjärds folkdräkt, dam och herr
st. 40/42 och 52/54, samt flera
kompletteringsplagg.
Är du intresserad, hör av dig till
Else-Maj Silvernagel på tfn.
0220-31583
___________________________

Visste du att…
det finns ett förslag om att man kan
ansöka om återbäring av Källskatten på pensioner utbetalade i
Finland, från 2001 till utgången av
2006.
Det är inte helt klart ännu, beslutet
tas i EG-domstolen under hösten.
Anvisningar i skattelagen säger:
”Berättigade till återbäring är de
vilkas inkomster kommer
huvudsakligen från Finland”
Från vår Hemsida finns länkar:
www.vero.fi där du kommer direkt
till sidor på svenska.
Följ med vad som händer och vilka
rättigheter du har.
____________________________

Samarbetsprojekt
Västmanlandsmusiken, Teatern
och Konserthuset har startat ett
samarbetsprojekt tillsammans med
invandrarföreningarna i stan.
Teatern och Konserthuset är
institutioner som får en hel del av
våra skattepengar, därför ska alla
västmanlänningar kunna ta del av
evenemangen och också kunna
nyttja lokalerna för egna kulturella
aktiviteter.
I projektet ingår också att hitta en
väg för att få ”nysvenskarna”
intresserade och delaktiga i det
dagsaktuella kulturutbudet.
Idéer om flerspråkiga evenemang
är under diskussion.
FSV och de finska föreningarna
har ju, genom våra genomförda
Kulturaftnar, en hel del
erfarenheter att tillföra projektet.
/margith

