Ett stort TACK!
Till alla er eldsjälar i vår förening! Alla ni som gör det
möjligt att få umgås i så många olika aktiviteter,
fester och resor.
All tid, ork och engagemang ni ger för att så många
ska få träffas och må bra.
Ni är helt enkelt otroliga!
Jag som ny i föreningen, ny i styrelsen och dessutom
ny som ordförande har fått lära mig mycket. Jag har
tagit stort intryck och jag är minsann förvånad över
verksamhetens tempo.
Jag är stolt över er!
En av eldsjälarna vill jag speciellt tacka:
TACK Margith för allt du hjälpt mig med, som ny på
många plan, samt allt du gör för föreningen!
Sköt om er!
/Marina

Glöm inte!
Kulturdagen 17 oktober på
Hammarby Mötesplats kl. 13
Trubaduren Anders Björk sjunger
och berättar om Ernst Rolf och hans
liv.
Äkta Klimpsoppa serveras i
restaurangen.
Bjud med vänner och bekanta till
en god lunch med underhållning.
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Studiebesöket

Vi samlas vid 18 tiden i
Festlokalen på Tidö/Lindö.
En bit varm mat, kaffe med kaka
kommer att serveras. Måltidsdryck
ingår, men vill man någon annan
dricka till maten tar man med det
själv.
Tips: En flaska rött borde passa
bra till den mat som serveras.
Efter maten blir det dans till CD
musik

På Hjälpmedelsmässan den 4-5 nov
som arrangeras i Bombardier Arena.
Det finns en uppsjö av fina tekniska
prylar som underlättar i vardagen,
om man t.ex. tappat kraft i händerna
eller fått svårt att ta upp saker från
golvet.
Så varför gå och irriteras över om
det inte funkar som förr?
Mässan är öppen 4 nov. 9-18.00 och
den 5 nov. 9-16.00.
Landshövding Ingemar Skogö
inviger mässan den 4 kl. 9.30

Trubaduren, Konstnären och
livsnjutaren Matti Koskinen
underhåller och leder allsången.
Det blir en nostalgisk tripp i
musikalisk form som Matti bjuder
på. Visor från femtitalet, alltså
före TV ns intåg, och fram till
nutiden.
I entréavgiften á 100 kronor ingår
mat, kaffe och underhållning.
Anmälan till Margaretha senast 14
okt på tfn 021-13 09 72

Vill du gå i grupp så hör av dig till
Paula i Friskvårdskommittén:
tfn 073-5702916
_____________________________

Alla är hjärtligt Välkomna!
________________________
. Tips:
Den 30 oktober kommer Mark
Levengood till stan!
Föreställningen ”Mark och hans
värld” hålls i Konserthusets Stora
sal.
Biljetter köps på Turistbyrån eller
på ticnet.

Tid för de olika föreläsningarna kan
man se på www.fokushjalpmedel.se
eller i dagspressens annonser.
Föreläsningarna är kostnadsfria man
kan t.ex. lära mer om:
”Smarta hjälpmedel i vardagen”,
”Nya rön kring bra kost”
” Badrumsergonomi” och mycket
mera.

Revyresan till Hjalmars…
Ta med dig grannar, vänner och
bekanta, bästa humöret och sköna
skor och kom till en trevlig fest i
novembermörkret.

Kommer av praktiska skäl inte att
ske i föreningens regi.
Den som vill åka kan boka på:
http://www.axbuss.se/teaterresor/

För att beställa lagom mycket mat
behöver vi din anmälan, senast
10/11 till Harry på 35 92 01 eller
till Runar på 33 05 54.
Entreavgift: 120 kronor

Föreställningar den 6/12 och 17/12
Resan kostar 1080: - per person och
det inkluderar buss, entré, 2 rätters
middag, kaffe och kaka.

Mera teater…
Svinalängorna
Susanna Alakoskis roman
Svinalängorna har blivit en
teaterpjäs och den kommer i januari
till Västerås.
Riksteatern i Sverige och Wasa
Teater i Finland samarbetar i
uruppsättningen som redan haft
premiär i Vasa.
Sex skådespelare från Sverige och
Finland medverkar i Svinalängorna
Boken som ligger till grund för
pjäsen är en av de mest sålda
romanerna i Sverige.
Svinalängorna som handlar om
Leena, hennes mamma, pappa och
syskon som har lämnat fattigdomens
Finland för 1970-talets Sverige och
Ystad, i deras ögon ett himmelrike
med rinnande varmt vatten direkt ur
kranen, inomhustoalett och spis.
Tillsammans med andra invandrare,
låginkomsttagare och sjukskrivna
flyttar de in i stadsdelen som i
folkmun med tiden byter namn från
Fridhem till Svinalängorna.
Vi går och se pjäsen den
14 januari kl. 19.00 på Teatern här
i Västerås. Är du intresserad av att
följa med så ring Margith på:
0703- 476 476 eller maila till
margith.winkelsjo@telia.com
Är du med i någon av
verksamhetsgrupperna kan du
anmäla till gruppledaren.
Biljetter bokas före 20/12 och priset
är 250:- ordinarie, 190:- för grupper
och 175:- för pensionärer.
___________________________

VENTILEN
Sponsorer
Som ni sett har vi fått en del
sponsring till våra utskick.
Det är Office Document här i
Västerås som kopierar åt oss.
Det är vi tacksamma och
glada över.
”Medlemsnytt” har fått
högre kvalitet både tryck och
pappersmässigt.
Nu söker vi sponsorer till
portot för utskicken.
Känner du till något företag,
litet eller stort, som kan vara
intresserade av att få sin
logga med i våra utskick och
som motprestation stå för
portokostnaden så hör av dig
till Marina, Boris eller till
info@finlandssvenskar.se
Kostnaden rör sig om ca.700
kronor och man kan vara
med en eller flera gånger.
Vi har också fått
lotterivinster i form av
Lakrits /Godis till Bussresan
och till Skördedagen från
Åminne Stugby i Malax,
Österbotten.
Vi tackar och bockar och
sänder en hälsning upp till
Åminne.
Lotterivinster är också en
utmärkt sponsringsgrej. T.ex.
förbruksvaror och nyttogrejer
är alltid bra vinster för
lottköpare.
Styrelsen
_______________________

Recept på potatissallad

Stavgångarna
Vi är ett gäng som går stavgång en
gång i veckan. Vi önskar att fler tar
tillfället i akt och börjar vandra med
oss. Fördelarna med stavgång är att
den förbättrar balansen, viktkurvan
går neråt kontinuerligt,
syreupptagningen ökar och
muskeluthålligheten förbättras så att
du lättare orkar med de dagliga
sysslorna.
Den sociala samvaron är mycket
berikande!
Så följ med på måndagar kl. 9.30
från Orientalen, Önsta Gryta.
/Paula

Receptet är för 2-3 kg.
Köp en billig variant av
färdig potatissallad. Tillsätt:
2-3 saltgurkor, fint hackade
1 rödlök, fint hackat
2-3 tomater skurna i
fyrkanter
150 gram kapris
Blandas ihop med den
färdiga salladen. Efterkrydda
med grovmalen svartpeppar
och ev. vitlök, allt efter tycke
och smak.
Låt gärna stå över natten.
/Kenneth

Hänt sen sist…
Skördedagen
Årets skördedag blev en framgång,
i år, som alla andra år.
Med alla glada människor kan det
inte bli annat.
I år var vi 65 personer som deltog i
festen.
Många provade sina talanger i dom
olika tävlingarna som våra duktiga
FRITIDARE gjort i ordning.
I tipspromenaden kom 4 st på 10
poäng och efter utslagsfråga
segrade Ros-Maj Hillerström.
I pilkastningen segrade Kaj
Nygrund på 28 poäng och i
hästskokastningen segrade MajBritt Viklund.
När tävlingarna var avslutade var
det dags för mat, som i år skilde
sig från tidigare år. Nu skötte
våra duktiga killar Kenneth och
Sven-Olof K matlagningen,
som bestod av en jättegod grillad
köttbit och en underbart god
potatissallad.
Kenneth har lovat skicka receptet!
Efter maten blev det kaffe med
hembakade äppelrutor och
vaniljsås.
Lite allsång gick av stapeln till
ackompanjemang av Sven-Olof C.
Sen blev del prisutdelning i form
av blommor som skänts av Helena
och Dage. Och som slutpunkt för
dagen följde auktion.
Utropare var som tidigare år Kaj
Rönn som har takterna inne.
Ja så var festen slut, och Kerstin
tackade gästerna som
för att dom ställt upp och gjort
festen till en fullträff.
Från en som var med.
/Margaretha.
Receptet finns under ”Ventilen”
_________________________

Klokord
Saxat ur NADA
”Ta int liive så allvarligt
Tu komber int levandes ifrån e
äntå”
”Man ska ställ faarte et
hastiheite”

Hänt sen sist…
Vi drog västerut…
Den 29 augusti åkte 48
medlemmar på en hemlig resa
västerut. Vid starten delades ut
kryptiska rebusar som skulle ge en
vink om dagens resmål. Det blev
en gissningstävling som
Kerstin/Kaj och Kristina/Bjarne
vann. De fick lakritspåsar i vinst.
Paula läste en dikt, ”Våren i
Pedersöre” på dialekt. Eftersom
Paula kommer från de trakterna så
blev det också de rätta
konsonanterna tzs i språket.
Efter förmiddagskaffet vid en
vacker rastplats, intill E 18, blev
första stoppet Nobelmuseet i
Karlskoga. Besöket startade i
laboratoriet med tillhörande
utställningar. Man förvånades över
att se i vilken miljö uppfinnarna
arbetade på den tiden, jämfört med
dagens rena, sterila och eleganta
inrättningar.
Sedan blev det visning av
Björkborns Herrgård, där en
plötsligt levande Alfred Nobel,
gestaltad av skådespelaren Peter
Sund, dramatiskt trädde in i
guidens ställe.

Peter Sund berättar…
Det blev en mycket intressant och
fängslande berättelse i jagform,
om Alfred Nobels uppväxt och
hans uppfinningar. Nobel bodde
största delen av sitt liv utanför
Sverige och hann bo i Karlskoga
bara några få år innan han dog
1896. Vi fick höra om hans tankar
kring sitt testamente, de krångliga
turerna i att få testamentet godkänt
och hur många år det byråkratiska
krånglet tog innan man kunde dela
ut priset här i Sverige
Eftersom Nobel ägde flera hem
ute i Europa var det inte helt lätt
att bestämma var han hörde
hemma.

.
Till slut hittade man en förordning
som sade att: Där man har sina
hästar stallade, räknas som ens
hem. Det var ju tur för Sverige och
senare också för Nobelpriset att
Alfred hade 3 ryska hästar stallade
på Björkborns Herrgård.
I de stora stallarna tillhörande
Herrgården kunde vi se Bofors
utställning av sin vapenproduktion
genom åren, vilket var mycket
intressant, speciellt för den
manliga delen av resenärerna.
Där fanns också en liten
hantverksbutik med mycket smått
och gott för den köpsugne.

Eftermiddagskaffe
Innan hemkomsten tackade vice
ordförande Margaretha Tarvainen
Fritidskommitténs Lilli, Marita,
Paula, Kerstin och chauffören Erland
Öhman för en mycket välplanerad
och genomförd resa.
Alla resenärer höll med!
____________________________

”Må bra produkter”
på burk och flaska

Köpsugna damer
Efter en rejäl och god lunch i
Karlskoga fortsatte färden till
Gårdsmejeriet i Granhammar.
Där berättade husmoran Karin om
livet på gården och om skötseln av
fjällkorna, fåren och
angoragetterna. Kaffe med ostkaka
och sylt smakade bra innan vi
kunde ge oss hän åt att shoppa
garner och hantverk. Ladan som
hantverken såldes i var samma
lada som Ernst gjorde ”make up”
på i ett TV program för ett par år
sedan. Lite kul var det att känna
igen detaljer i inredningen.
I gårdens ostbutik inhandlandes
också rågmjöl, grönsaker och
geléer, allt närproducerat. Var och
en fick en present från mejeriet.
Tre sorters ost och en burk
välsmakande inlagda tomater.
Under resans gång informerades
om föreningens höstprogram, det
ordnades frågesport och lotterier.
Alla vinster i form av lakrits och
godis var skänkta av Åminne
Stugby i Malax
Lite allsång och mycket prat hann
vi med samt en och annan rolig
historia.

Den 16 september bjöd
Onsdagsgruppen in alla till en
demonstration av hälsoprodukter.
Iris Palo kom och berättade fakta,
samt visade en film om växten Aloe
Vera som sedan gammalt har använts
i vårdande syfte i stora delar av
världen. Vi fick både smaka och
smörja in oss av de olika
produkterna. Intresset var stort och
frågorna var många och Iris, väl
insatt i ämnet, kunde svara på dem
alla.
Kosmetika fanns också i sortimentet,
men de flesta av oss tror på
ordspråket att: ”Skönheten kommer
inifrån” och vi började med att
inhandla den för magen
välrekommenderade juicen.
Tandkräm, tvål, mjukgörande salvor
och liniment för värk, vedermödor
och kalla fötter hade störst åtgång.
Nu ska vi vänta på resultatet av de
här produkterna innan vi vid ett
senare tillfälle, om det nu behövs, gör
oss bekanta med kosmetiksortimentet
Med andra ord så grundar vi först
innan vi gör ytbehandlingen.
När alla nöjda hade försett sig med
"Må bra produkter" på burk och
flaska bjöds på kaffe.
Efter kaffet hade Onsdagsgruppen
planeringsmöte inför Skördedagen
den 27 september.
/ Margith

Gästbesök från Brage
Helgen 4-6 september gästades föreningen av
Kulturföreningen Brages folkdanslag från Vasa. På
fredagsmorgonen tog FSVs folkdansledare Runar, med
hjälp av Margith och några representanter för styrelsen
emot gästerna i Klubblokalen. Vid kaffet utbyttes
information om båda föreningarna. Sedan tog Irene
Sangemark hand om gästerna. Hon uppträdde med
några mycket uppskattade revynummer i Klubblokalen
innan hon under hela förmiddagen guidade dem i
Västerås.

Under lördagsförmiddagen guidades Bragedansarna
på Skultuna Bruk. Eftermiddagen ägnades åt
shopping i Västerås City.
På kvällen samlades över 80 föreningsmedlemmar
tillsammans med gästerna till en Surströmmingsfest.
För de flesta av Bragedansarna och flera andra av
våra medlemmar var det första gången de
konfronterades med denna delikatess. I takt med
allsången och med för festen valda väl visor, fylldes
tallrikarna på med strömmingar. Den som inte vågade
äta surströmming bjöds på silltallrik.
Dansgruppen hade dukat ett inbjudande bord med
vackra blomsterarrangemang och på buffén var det
rikligt med mat.
Efter maten bjöd Bragedansarna på ett program som
hette ”Såndasdansin”. Ett mycket roande inslag som
åskådliggjorde hur det gick till att ordna byadanser
förr i tiden. I programmet ingick förståss flera gamla
folkdanser men också en hel del skådespeleri.
Bragedansarna klarade av båda delarna med stor
skicklighet. Publiken uppskattade verkligen
föreställningen stort.
Vid kaffet bjöds det på hembakat. Lottdragning
sköttes av Runar och Margith. Siw redogjorde svaren
för tipspromenaden och utsåg vinnaren, som blev
Britta Lund från Brage.
Sedan tackade vår ordförande Marina och Runar
gästerna från Brage och överlämnade vår förenings
standar till deras ordförande Peter Sahlsten. Marina
berörde också vikten av samarbete och kontakter med
föreningar i Svenskfinland och att man lär sig mer om
sina rötter vid varje tillfälle. Marina tackade också
arrangörsgruppen för deras insatser och engagemang
för att evenemanget skulle bli så bra som möjligt.

På fredagskvällen ordnade vår dansgrupp ett samkväm
och båda danslagen träffades över en bit mat och hade
senare på kvällen dansutbyte.
En lärorik och trevlig kväll med många nya danser att
komma ihåg.

Peter Sahlsten uttryckte sin uppskattning över det
mottagande de fått och uttryckte en förhoppning att
liknande kulturutbyte ska fortsätta i framtiden. Han
lämnade som tackgåva till föreningen, tre exemplar
av Brages 100 års jubileumsbok.
En samvaro fylld av gemenskap fortsatte med dans
till Als Dansotek långt inpå kvällen.
/margith

Bragedansarna
Menuetten i raka led.

