Dansgruppen har ”semester” efter våravslutning och
traditionell midsommardansuppvisning. Vi dansade för
tacksam publik på fyra äldreboenden under
midsommarhelgen.
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Vi börjar med en resa!
Vi startar den 21 augusti kl. 9.00
från bussterminalen.
Första anhalt är ett besök på Ek´s
Åkeris vagnsmuseum.
År 1923 startade Knut Ek ”Ek´s
Åkeri och Hyrverk".
I dag är det en av landets förnämsta
samlingar av vagnar, slädar och
seldon från ekipagetidens
glansdagar
Lunchen äter vi i Sätrabrunn.
Här kan du insupa kurortens historia
som sitter i de slitna husen och
golven, varje hus och möbel har sin
historia.
Sedan besöker vi Östanbäck.
Östanbäcks kloster är ett manligt
kloster under Benedikts regel i
Svenska kyrkan.
I ljusboden säljs egentillverkade
ljus, lokalt hantverk och smide.
Eftermiddagskaffet dricker vi på
Måns Ols restaurang.
Vi är hemma i stan igen ungefär
16.30
Resan kostar 460: - per person, för
medlemmar endast 410:Anmälan till:
Kerstin tfn. 021-35 73 37
eller till Bjarne tfn. 021-35 11 21
Senast den 10 augusti

Föreningen inbjuder till
traditionell

Sill/surströmmingsfest
på Tidö-Lindö lörd den 4 sept kl
18.00.
Välkommen till höstens största
kulinariska upplevelse, en
helsvensk ”smakkick” i glada
vänners lag och för nybörjaren det
bästa tillfället till ”inskolning”.
Som vanligt serveras kokhet
potatis och allt som hör till.
Likaså dukas sillar i olika smaker
fram för den som vill avstå
surströmmingen. Kaffe, kaka och
måltidsdryck ingår men övrig
dryck tar var och en
med efter eget önskemål.
Dessutom bjuds på sång och
förnöjelse i vanlig ordning med
avslutande dans till CD-musik.
Kom med ditt glada humör samt
grannar, släkt och vänner så att de
också får uppleva denna i många
år så populär fest.
Välkommen med din anmälan
senast den 31 aug till Runar:
tfn 021-33 05 54,
mobil 070-256 38 43 eller
till Marianne: tfn 021-75 593.
Uppge telefonnummer, namn och
om du vill äta sill eller
surströmming.

Skördefesten 25/9
Blir i år i Ansgarskyrkans lokaler
OBS! Den är flyttad från den 18 till
den 25 september.
Det är mycket fina utrymmen vi får
tillgång till och det blir säkert lika
bra och trevligt som tidigare år.
Vi serverar köttsoppa med tillbehör,
samt kaffe och kaka.
Sedan har vi sedvanlig auktion på
skänkta skördeprodukter.
Seniorshopen visar höstmodet för
både damer och herrar.
Föreningens egna medlemmar
agerar mannekänger.
Iris Palo demonstrerar Aloe Vera
produkter.
Gemytlig samvaro och idéutbyte
kan vi också lova att det blir.
För att beräkna matåtgången är
anmälan ett måste!
Den görs till:
Margaretha på 021-13 09 72 eller
Kerstin på 021-35 73 37 senast den
20 september
/onsdagsgruppen

___________________
Du kan se vad som händer och
har hänt i föreningen på
www.finlandssvenskar.se
Där ser du också:
”Senaste nytt”! och
”I sista minuten”!
Samt en resumé över den
verksamhet vi haft och hur den
utföll.

Vårens största begivenhet…
Körbesöket i maj
Uppemot 200 personer hade samlats
den 14 maj i Kyrkbacksgården för
att lyssna till Gamlakarleby
Manskör som där gav konserten
”Tack för alla sånger”. Konserten
var deras enda framträdande i
Sverige på deras majturné.
Konserten är en hyllning till Benny
Andersson och Björn Ulvaeus som
kompositörer och textförfattare.
Dirigenten Karl-Gustav Sundman
som också gjort alla arrangemangen
berättade om projektet, som började
för två år sedan då han fick tillstånd
att arrangera ett antal av Benny
Anderssons kompositioner för
manskör. Kören har gett ett tiotal
”Tack för alla sånger” konserter
sedan hösten 2009, med
Västeråsframträdandet som grand
finale.
Innehållet i konserten var indelat
som en livscykel med
öppningsnumret ”Mio min Mio”.
Med den inledningen grep kören tag
i publiken och släppte inte greppet
under hela kvällen. Sedan följde de
välkända melodierna som pärlor på
ett band och publiken i nästan
andlös förväntan, blev inte besviken.
Arrangemangen var mycket
proffsigt gjorda och kören höll en
mycket hög klass genom hela
konserten. Dessutom genomsyrades
hela föreställningen av sångarglädje
och musikalisk entusiasm.
Den manliga solisten Simon
Granlunds röst och scenframtoning
gick rakt in i publikens hjärtan.
Hans tolkning av ”I mitt hjärtas
land” var en fantastisk upplevelse att
lyssna till. I alla sina solon, till synes
enkelt och lekande, fyllde Simons
röst varje vrå av lokalen.

Den kvinnliga solisten Jannika
Bergroth sjöng flera låtar ur
”Kristina från Duvemåla” med
inlevelse och fängslande utstrålning.
Hennes tolkning av ”Du är min
man” var lysande.

Jannika Bergroth och
Dirigenten Kalle Sundman

I ”Vår sista dans” visade
saxofonsolisten Göran Hägg vilken
improvisatör och virtuos han är på
sitt instrument. Han spexade också,
till publikens stora förtjusning,
mellan sina solon.

Ett välfunnet inslag var att Ralf
Sandbacka vid flera tillfällen läste
några poetiska rader ur de låtar
som var på kommande, vilket
gjorde att publiken igenkännande
kunde njuta helhjärtat från första
tonen.
Konserten innehöll tjugoen för de
flesta välkända låtar och sånger.
Men som GM kören presenterade
dem, blev de en helt ny och otrolig
högklassig upplevelse. Kvällen
överträffade våra förväntningar
med råge!
Solveig och Margith skötte
avtackningen, där dirigenten
förärades en blomsterkvast och alla
solister fick varsin ros.
Föreningens standar tilldelades
kören genom deras ordförande Ralf
Sandbacka. Ralf är den som från
början tog initiativet till
evenemanget och han fick en extra
eloge för detta.
Därpå följde några repriser och till
sist avslutades konserten med
”Tack för alla sånger” där också
publiken fick vara med i refrängen.
Då kände nog alla av den glädje
som sång och musik kan ge oss
och som GM kören visat oss under
hela kvällen.
/ margith
Efter konserten förflyttade vi oss
till Tegnérmatsalen för en bit mat.
Vårfesten kan du läsa om på nästa
sida.

Göran med saxen
Ackompanjatörer var Mikael
Svarvar och Eevalotta Matikainen.
Mikael på piano och Eevalotta på
kontrabas visade verklig proffsklass
på sina instrument och sitt samspel.

Delar av publiken

Simon Granlund

Mikael o Eevalotta

Hänt sen sist…
Vårfesten
Den 14 maj blev en hellyckad kväll.
Efter konserten (referat under
Kultursidan) samlades 110 personer
till en bankett med mat och dans i
Tegnérmatsalen. Gästerna från
Gamlakarlebykören och andra
inbjudna gäster utgjorde hälften av
deltagarna. En lyckad
bordsplacering gjorde att vi var
ordentligt blandade och kunde knyta
många nya kontakter.
Lokalen var mycket fin för
ändamålet och det var rejält om
plats både för mingling och dansen.
Det på serverades en god silltallrik
dessutom bjöds det på ett gott
kuvertbröd som Norma hade bakat
innan hon reste iväg. Alla i
Pidrogruppen drog sitt strå till
stacken, även de som inte hade
möjlighet att övervara festen. Efteråt
fick vi kaffe serverat med Marianne
L. goda sockerkakor. Mariann hade
också tänkt på allergikerna så det
fanns både gluten och sockerfritt
bröd.
Efter att alla fått sina platser höll
Margith Winkelsjö ett kort
hälsningsanförande och
överlämnade därefter festen till Lilli
Raunås i Pidrogänget, som hade
ansvar för kvällen.
Snapsvisorna haglade tätt under hela
middagen och det var inga vanliga
snapsvisor, nej det var visor ur GM
körens samlingar. Helt suveränt för
oss andra att lyssna till och njuta av.
Några enstaka historier berättades
också, men visorna tog så
småningom överhanden.
.

Kalle Sundman dirigerade
snapsvisorna med samma inlevelse
som under konserten.

Att alla trivdes kunde avläsas på
sorlet hos publiken. Alla pratade
med alla i sin omgivningen.
Vid kaffet överlämnade GMs
ordförande Ralf Sandbacka en
present till vår förening, som tack
för att vi tagit emot dem här i
Västerås. Presenten var ett lokalt
hantverk, ett mycket vackert snidat
träskrin. Dessutom fick Margith
Winkelsjö en personlig gåva i form
av vackra Muminhanddukar och en
flaska ”tantkonjak” som tack för
det organisationsjobb som hon lagt
ner inför evenemanget.
Ralf Sandbacka fick också en
personlig present från
Pidrogruppen, en Föreningströja.
Tack vare Ralfs förmåga att se
möjligheterna blev detta
evenemang av. Ralf är också
Pidrospelare och fick genom sitt
spelande kontakt med vår förening
på nätet för ett år sedan.
Tidigare under kvällen hade en
mer, från vår förening, officiell
avtackning skett till hela kören.
Dansen kom igång ganska sent, det
verkade som om de flesta ville sitta
och prata med sina nyförvärvade
vänner.
Vid 24 tiden stämde kören upp sin
lystringssång ”Bottniska hav”,
tackade för sig och sökte sig mot
hotellet. De hade haft en lång dag
och en lång båtresa bakom sig.
Redan på fredags förmiddagen
kom kören till Västerås där de togs
emot i klubblokalen, fick
förmiddagskaffe och en kort
presentation om föreningen. Sedan
tog Irene Sangemark hand om dem
med guidning på stan och lunch
med underhållning på
Djäkneberget. De fick redan vid
start en kasse med informations
material om Västmanland och
Västerås och kunde på så sätt lätt
följa med var de färdades.

En sångarhyllning till en liten tös.
På ett uppföljningsmöte på
lördagsmorgonen innan kören for
vidare till Stockholm för eget 95 års
firande, fick vi höra att alla gästerna
var mycket nöjda över sitt besök här
och vet? De är en resglad kör, så ett
tu tre är de på Sverigeturné igen och
kanske besöker oss då.
Alla från vår förening var också
mycket nöjda med hela evenemanget.
Vi hade Jättekul!
Ett stort tack till Pidrogruppen som
höll i banketten och de praktiska
arbeten kring den.
Tack också till alla andra inblandade
som frivilligt erbjöd föreningen sina
tjänster.
Tillsammans kan vi göra nå’t så här
stort!
/margith
_____________________________

Rapport från Pidron
Vi har haft en bra vårsäsong med
många deltagare.
Mellan 16 och 20 personer i
genomsnitt per speltillfälle, trots
influensor och vintersemestrar.
Som alltid har vi trevligt och glad
stämning på våra speldagar
Avslutningen var hos Lilli och Palle
på Trådarön.
Kerstin och Marianne K. hade bakat
gott bröd som gick åt som smör i
solen. Vi tävlade i hästsko, stege, och
pilkastning.
Garagedörren måste nog målas om
efter pilkastarna.
Leif vann och fick rabarber i pris.
Man kanske kan uttrycka det så, att
Leif la rabarber på första priset!
Sedan blev det Pidrospel ute i det
vackra vädret.
/ Lilli

Nya möjligheter!
Från Höstsäsongen har vi blivit
erbjudna gratis tillgång till alla
lokaler som är lediga om lördagar på
Hammarby Mötesplats.
Vi kan ha vilka aktiviteter vi vill.
1. Kök för matlagning:
Exempelvis temakurser i matlagning
med inbjudna avsmakare eller
Matlagningskurs i cirkelformat.

Gruppverksamheten
Ny lokal för danskursen!
Dansgruppen börjar träningen i
folkdans och gillesdans tisdagen
den 7 sept kl 18.00 i Skerike
Bygdegård.
Välkomna gamla som nya dansare!
Ring Runar om ni vill ha mer
information på tel 021-33 05 54
eller skicka mejl till:
runarstenlund@hotmail.com

2. Konferensrummet:
Passar bra till kortspel, temamöten,
eller vad vi nu vill hitta på.

5. Mötesplatsen:
Där kan vi visa film eller bara sitta
och diskutera.
Det finns alla möjligheter till
aktiviteter, de är bara brist på fantasi
som sätter käppar i hjulen.
Är du intresserad av att delta i eller
besöka någon aktivitet på
Hammarby Mötesplats, ta kontakt
med Kerstin Söderman på tfn:
021-35 73 37
___________________________

Bowlarna
Startar tisdagen den 7 september
kl. 12.00 i Bellevuehallen.
Kom och bowla med oss!
Inga förkunskaper eller egna
verktyg behövs. I banhyran ingår
lån av skor och klot.
/ Leif o Norma

Många av oss är ju engagerade i
flera föreningar och man får faktiskt
”stjäla” idéer från andra evenemang!
Ha ögon och öron på skaft om ni ser
och hör något som är användbart för
oss!
Alla förslag/idéer är bra och
styrelsen jobbar vidare med dem, så
att de passar vår verksamhet.
/Margith

Onsdagsgruppen
Vi har nu haft ett uppehåll under
sommaren.
Den 18 maj var vi ett 20 –tal som var
till Wennströmska skolan och åt en
trerätters lunch. Jättegott!
Sedan var vi några som fortsatte till
Vallby Museum.
Vi startar verksamheten igen
onsdagen den 8 september kl. 13.00 i
Klubblokalen.
Gamla och nya deltagare är
hjärtligt Välkomna!
/ Kerstin

”Gåinggruppen”

Till alla och envar!
Har du idéer till temamöten eller
känner till någon/några artister som
vill uppträda för föreningar, ta då
och tipsa någon i styrelsen.

Pidrospelarna
Kortspelandet startar torsdagen 9
september kl. 13.00 i klubblokalen.
Nya och gamla spelare är välkomna!

Den 17 oktober kommer vi att ha
”Öppet Hus”, från klockan 13.00 i
klubblokalen för dem som vill prova
på Pidrospel och som inte har tid att
spela på vardagar.
Den 27-28 november spelas
Klubbmästerskapet.
/ Lilli

3. Aulan:
Där kan vi spela Boule, Minigolf
eller ordna Eftermiddagsdanser.
Gästföreläsare eller allsång passar
också in i Aulan.
4. Träningslokal:
För den som vill träna styrka och
kondition.

Mera grupper…

Sånggruppen
Startar sina övningar onsdagen den
15 september kl 13.30 i
klubblokalen.
Gamla, nya, äldre och yngre
sångare är alla hjärtligt
Välkomna!
/ Margaretha

Fortsätter motionerandet varje
måndag med utgångspunkt från
Orientalen vid Gryta.
Vi startar höstsäsongen den 6
september kl. 9.30
Att röra på sig stärker livskvaliteten.
Att dessutom göra det i glatt sällskap
gör det hela till ett nöje.
/ Paula

