OBS! OBS!
Med detta ”Medlemsnytt” följer
inbetalningskorten för medlemsavgiften á
120:- för år 2009. Det är mycket viktigt att
ni skriver avsändarnamn på de medlemmar
inbetalningen gäller.
Speciellt viktigt är detta om ni betalar över
nätet! Kassören har svårt att reda ut vem
som har betalt sin avgift om det inte finns
en avsändare tydligt angiven.

Så snälla ni, tänk på det!

Nummer 1 mars 2009
Finlandssvenska föreningen i Västerås
med omnejd
www.finlandssvenskar.se

OBS! På kommande…
Påskmat med dans 4 april
Vi samlas vid 18 tiden lördagen den
4 april i den fina samlingslokalen
på Tidö/Lindö.
Vi hjälps åt med programmet, så ta
med dig och berätta några roliga
eller tänkvärda historier. Sjung en
liten visa eller något annat kul.
Vi sjunger några snapsvisor och
andra välkända allsånger.
Silltallrik, bordsdricka, kaffe och
kaka ingår i menyn för det skäliga
priset av 120:-/person.
Dansen tråder vi till CD-musik, så
länge orken håller.
Anmälan är ett måste och det gör
du till: Norma på tel 33 14 33 eller
till Margith på tel: 35 92 01 senast
den 29 mars
_____________________________

Finländsk vecka på
Skansen
3-10 maj ordnas en finländsk vecka
på Skansen.
När programmet är spikat sänds det
ut till alla med e-post, samt sätts
upp på lokalens anslagstavla. Vi
kan väl hjälpas åt att sprida infon så
att alla kan ta del av den.
Klart är att Herman Lindqvist
kommer att medverka, likaså
Österbottens Regemente från
Oravais. En revy med hopplock
från olika revyer i Österbottens
Byar.
Blir vi många som vill åka, kanske
vi kan hyra en buss?
Håll kontakten med varandra !

”Frisk-luftsdag”
i natursköna Asöviken den 10 maj
kl. 9-11
Vi samlas kl. 9.00 vid Naturskolan
för fågelguidning. Där kan vi bl.a.
få prova fågelkikare och gå en
tipspromenad. Mellan 10.30 och
12.00 finns möjlighet att grilla
eller ha picknick.
Var och en tar med sig det man
vill grilla eller en egen picknick
korg. Ta också med en handkikare
(kan också lånas) och grova skor
eller stövlar.
Till Naturskolan åker man
Industrileden ( 66) och höger
genom Barkarö eller så tar man
höger strax före Johannisberg mot
Tidö.
Anmälan senast den 3 maj till:
Kerstin S tfn: 021-35 73 37 eller
Lilli R
tfn: 021-30 07 28
___________________________

Hemlig resa m. Erland
- vår egen ”chaffis”!
Den 29 augusti far vi på en
mycket intressant och hemlig
bussresa. Vi startar 8.30 från
Centralen och kl. 10 är det
busskaffe m. smörgås. Vi äter
lunch nånstans kl. 13.30. Vid
nästa stopp får vi kaffe och en
överraskning.
Vi får guidning och mycket
intressant att se.
Anmälan senast 20 augusti till
Lilli på 021- 30 07 28,
mobil 070-6408446 eller
Marita på 021-14 16 24
Boka in den här dan redan nu!
/fritids o friskvårdskommittén.

Gruppverksamheten
En liten rapport från
sånggruppen.
Vi är i full gång med våra övningar
och den 22 februari var vi inbjudna
till Skallbergs/Gideonsbergs Pro
förening för att underhålla på deras
möte.
Och uppträdandet blev mycket
uppskattat och vi var hjärtligt
välkomna igen.
Mera sådant, det passar oss som
handsken.
Med hälsning
Margaretha
_____________________________

Onsdagsgruppen
har också gjort något trevligt.
Vi tröttnade på det gråkalla vädret
som vi haft en längre tid.
Därför bestämde vi oss att hitta på
något annorlunda.
Och något blev det.
Hela gänget var ute en onsdag och
bjöd oss själva på lite god mat på
Tunbykrogen.
Och dessutom trevlig samvaro och
lite olik en vanlig onsdagsträff.
Margaretha T.

Det här har hänt……
Julfesten i januari
Årsmötet
Ett femtiotal medlemmar mötte
upp till årets möte. Först avnjöts en
god lunchsoppa, som Gunnevi och
Marja-Liisa hade kokat.
Årsmötesförhandlingarna sköttes
med van hand av Stig-Erik
Westmark med Kaj Nygrund som
sekreterare.
2009 års styrelse presenteras på
sista sida i Medlemsnytt.
Margaretha och Kenneth avtackade
avgående ledamöter samt
kökspersonal med blommor.
__________________________

Programmet varvades med musik
och sång.
Trio Camilli, med Camilla på piano
och solosång, Minna på flöjt och
Linnéa på fiol framförde flera
stycken instrumentalt.
Camilla, som är kantor och har
rösten som sitt bästa instrument,
sjöng några solosånger. Bl.a. en
tolkning av ”Tag mitt hjärta” var
mycket stämningsfylld.

Kyrkdagarna
Traditionsenligt firade vi
Kyrkdagarna i Mikaelikyrkan i
mars.
Ett sextiotal åhörare mötte upp till
lördagskvällens samkväm.
Sånggruppen stod för serveringen
och det goda hembakade brödet.
Ett stort tack till dem!
Kvällen avslutades med en kort
andakt ledd av Sven Eriksson från
Mikaelikyrkan.

Gäst i år var Gun Lundell från
Sibbo. Gun var bland de första
kvinnor som prästvigdes i Finland
och har varit präst i Borgå
Domkyrkoförsamling.
Gun framförde först hälsningar och
nyheter från Borgå Stift.
Kvällens tema var poeter och
dikter.
Gun berättade om sitt förhållande
till dikter och att hon först genom
Märta Tikkanen bok, kom till
insikt om vad en dikt kan tillföra
oss.
Hon berättade också om J L
Runebergs psalmdiktning. Vi fick
höra några dikter av Viola Renwall
Solveig von Schultz och Helmer
Diktonius. Hon läste också två av
Edith Södergrans fina korta dikter.

På söndag hölls Högmässa av Sven
och Gun höll dagens predikan.
Mikaelikyrkans egen kör
medverkade.
Vid kyrkkaffet berättade Gun lite
om Svenskfinland och svarade på
många frågor om likheter och
olikheter inom den svenska kontra
den finlandssvenska kyrkan.
Sven berättade om Lundby
församling och Mikaelikyrkan.
Kyrkkaffet blev en gemytlig
samvaro
Värme, glädje och trivsel
genomsyrade båda dagarna.

Gun Lundell och Sven Eriksson

Föreningens julfest firades den 4
januari -09 som vanligt i Irsta.
Ett åttiotal festsugna medlemmar
trotsade kylan för några timmars
trevlig samvaro.
Sånggruppen bjöd på ett digert
program sammanställt av våran
festfixare Boris. Det bjöds på
julsånger i den första delen med
solosång av Gunlis och juldikt
uppläst av Margaretha.
Gröt och skinksmörgås serverades
och så fortsatte festen, med sånger
ifrån Bergslagen och solosång av
Helena.
Kaffe med kaka serverades och den
tredje delen avslutades
med dansvisor. Margaretha läste en
monolog som handlade om den
bedrägliga vardagsglömskan.
Folkdansarna framförde med
bravur några danser.
Lottdragning av skänkta gåvor och
gröt vilket ger ett klirr i kassan.
Runar tackade alla som hjälpt till
på ett eller annat sätt för att göra
festen till vad den blev, lyckad.
Ja så var det dags för Als orkester
att sätta fart på dansen.
Och alla var glada och nöjda och
körde hemåt i kvällens mörker.
/Margaretha T
____________________________

Medlemsmötet 22 mars
Ordförande Marina öppnade mötet,
med en kort presentation av sig
själv. Sedan berättade alla i nya
styrelsen lite om sig själva och sina
uppdrag, varefter verksamhets
planen för 2009 genomgicks. En
del aktiviteter ströks, en del nya
lades till. Friskvårdskommittén
hade många fina idéer till nya
evenemang.
Verksamhetsgrupperna tog, med
styrelsens stöd, ansvar för varsin
aktivitet.
Diskussionerna fördes i en trevlig
och positiv anda.
Ett trettiotal medlemmar fikade och
njöt av Maggans goda kaffebröd,
innan mötet avslutades.

Ventilen
Tack

Uppmaning till alla
medlemmar!
Hjälp till nu!
Som framgick på årsmötet
har Valberedningen haft
svårigheter att få en fulltalig
styrelse i år.
Siw Sandell har varit
kassör i många år och vill nu
trappa ner. Boris Grönqvist
var juste nog och lovade att
hjälpa till, men bara det här året.
Nu delar alltså Siw och Boris på
uppgiften och på så sätt klarar vi
2009.
Siw har gjort ett fantastiskt jobb
under åren och vi unnar henne att
få koppla av ett tag.
Nu ber Valberedningen alla
medlemmar att hjälpa till att leta
fram en bra kassörskandidat till
nästa år.
Vi kanske borde ha någon form
av rullande system, för uppdrag
inom styrelsen. Nu är få som törs
ta på sig ett styrelse uppdrag,
därför att man inte blir avlöst på
många år.
Det måste vi ändra på!
Ska föreningen leva vidare så
måste vi ha en ordförande, en
kassör och en sekreterare. Det är de
tre viktigaste sysslorna.
Därför ber vi dig som medlem att
ha ögon och öron öppna under året,
ifall ni råkar träffa på någon
lämplig kassörskandidat.
Tipsa då någon av oss i
Valberedningen på en gång!
Tack på förhand!
Valberedningen /
Sverre Smewold
I årets valberedning ingår:
Sverre Smewold, tel. 709 44
Dan Vikström, tel. 273 55
Lilli Raunås,
tel. 300728

alla Ni, ingen nämnd och ingen
glömd, som med blommor och
presenter eller på annat sätt
uppvaktat mig på min 75 årsdag.
Kramar och än en gång tack från
Margaretha T.
____________________________

Närpes damfolkdräkt till salu!
Komplett dräkt med röd mössa, vitt
förkläde med röd rand,
Storlek (rymlig) medium.
Ring: Margareta Olsson på
0730-327170

_______________________
Tack!
till alla er som sänt hälsningar,
blommor och positiva tankar under
och efter min operation.
Tillfrisknande har gått mycket
snabbare tack vare all värme och
omtanke från Er!
Snart är det full fart igen hälsar
Margith
____________________________

Än en gång….
Kom ihåg att skriva avsändare
på postgiroavierna när ni betalar
in medlemsavgiften.
Det ger massor av
extra jobb åt den
som ”prickar” av
inbetalningarna,
om det inte finns
en avsändare tydligt angiven.
Detta är ännu viktigare om ni
betalar över nätet.
Viktigt, viktigt, viktigt, viktigt…
Medlemsavgiften är i år
oförändrad, alltså 120:- per
person och år.

Kommentar
till insändarna ”Hur tolkar man
det” och kurserna i finska kontra
engelska:
Som det ser ut i Sverige nu så
behöver man engelska. Går man på
en konsert så är det 95% engelska.
Likadant på TV i underhållnings
programmen, t.o.m. reklamen är på
engelska. Även i dator och
affärsvärlden är det engelska som
gäller, för inte är väl Enter och
Simply Cheese svenska eller finska
Ja, å så vill man åka till ”Södern”
och då har man nytta av varken
svenskan eller finskan.
Jag skulle gärna läsa finska och
engelska, men när kursen är slut
har jag glömt alltihopa. Men det
lilla jag kunde av finskan, när jag
kom till Sverige kommer jag ihåg,
konstigt nog!
/”Svarta fåret”
____________________________

En kul text
på Malaxdialekt har kommit från
Kerstin S.
Den här texten sjöngs när man
dansade trindpolskan:
”Tjäära hjärtandes Herre, märre ha
folli i tjärre! Hur i vida världen ska
vi få tan on?
Vi ska hiisson å haalon, vi ska tag
on i råmpon å draag on.
På he sköna viise ska vi fo taan on.
Är det flera som har kul ramsor
eller korta visstumpar som sjöngs
förr, så sänd in dem till
”Medlemsnytt”
info@finlandssvenskar.se
eller genom brev till Klubblokalen
på Morkullegatan
____________________________
Alla våra aktiviteter annonseras i
VLTs ”I dag” spalt.
Kolla också ”Kom ihåg” rutan på
www.finlandssvenskar.se

Friluftsliv och motion ger oss
Föreningens flitigaste motionär!

För Elis Stenholm 80+, är friluftsliv och motion
en livsviktig sak. Varje morgon tar han en promenad
och då handlar det inte om att gå en sväng runt huset.
Nej, då handlar det om att gå en rejäl promenad.
Han började motionera i vuxen ålder, tack vare en
vadslagning på arbetsplatsen och när Elis bestämmer
sig för en sak så gör han det grundligt.
Han köpte sig då ett par skidor, började träna och på
den vägen är det.
Utöver skidåkningen så motionerar han till fots, han
cyklar, simmar, springer, orienterar, dansar och på
sista åren också roendes.
Under åren har han stavat sig igenom 30 Vasalopp, 25
Engelbrektslopp, 15 Finlandialopp.
Han har åkt de flesta Worldloppen nere i Europa och i
Norden. Dessutom har han åkt de omtalade
långloppen i USA, Canada, Australien, Japan.
Elis är innehavare av den åtråvärda Worldslopps
medaljen, en gedigen dyrgrip i guld. För att få
Worldsloppsmedaljen måste man ha genomfört 10
långlopp. Elis har till dags dato åkt 19, alltså fattas det
bara ett lopp, så är han dubbelmedaljör.
Att Elis tillhör de ”tuffa grabbarna” förstår man. Han
är medaljör no. 824 av de drygt 4000 skidåkare i hela
världen, som fått utmärkelsen.
Givetvis hör ”Svensk Klassiker” till hans meritlista, i
den ingår Lidingöloppet, Vättern runt, Vansbrosimmet
och Vasaloppet. Dessutom har han åkt ytterligare
några rundor runt Vättern
Utöver vinterns skidåkande blir det många turer på
cykel. Ett träningspass på cykel kan ibland bli en 10
mila tur.
Tredygnstävlingen Vänernrundan på 560 km har han
cyklat 15 gånger.
Sveriges äldsta cykellopp ”Mälaren runt” som har
funnits sedan 1892, har Elis kört 3 gånger. ”Mälaren
runt” är det klassiska loppet för entusiaster som gillar
att cykla. Det finns inga saft o bulledepåer utan man
får klara sig på egen hand eller utnyttja de café och
restauranger som finns efter vägen. Bansträckningen
är ungefär densamma som vid första tävlingen 1892.

fysisk god hälsa !
Orientering har han också hunnit med. 5 tävlingar i Oringen har han avverkat, ”av bara farten”.
Ett verkligt kraftprov var en långmarsch på 17 mil,
nere i Holland. Det här är långgångarnas Vasalopp
och avverkades på 4 dagar.
Han tränade hundratals mil före marschen. Gick ut
varje dag klockan sex på morgonen och vandrade
oavbrutet till klockan sex på kvällen.
För några år sedan fastnade Elis för en annan
motionsform.
Roendet.
Han har tillsammans med kompisar hemmahörande
kring Mälardalen deltagit i Kyrkrodden i Sulkava.
Sulkava ligger i södra Savolax i östra Finland.
Rodden är 70 km lång och Kyrkbåtarna är handgjorda
i trä, enligt gammal tradition, sk. Sulkavabåtar. Laget
består av 14 roddare och en cox.
Bilden är från 2008 års Kyrkrodd.

Elis är född i Blaxnäs, en kustby i södra Österbotten.
Som mycket ung höll han ofta till på sjön och drömde
om att bli fiskare. Som 16 åring började han som
jungman på ett fyrskepp utanför kusten, men
tvingades sluta då kriget kom.
Efter kriget arbetade han som tullare och sjöbevakare i
Vasa innan han 1951 flyttade till Västerås.
Kärleken till sjön och fisket finns kvar och han är en
mycket ivrig sportfiskare. Fiskehistorierna är många
liksom de berättelser om säljakter i Kvarkenområdet, i
yngre dagar.
Till sommarstugan i Enhagen flyttar Elis och Daga
tidigt om våren och idkar lantliv till sent på hösten.
Många är vi som fått ta del av den rikliga fruktskörden
av plommon och äpplen.
Att spela kort, närmare bestämt Pidro, är också ett
intresse som roar Elis. Som den tävlingsmänniska han
är, vill han förståss gärna vara med i det vinnande
laget. Pidrospel är ju också en form av motion, om än
inte fysiskt. Men man håller minnet och tanken i trim.
Det här är bara en kort sammanfattning av allt Elis
uträttat. Med hans kämpaglöd, målmedvetenhet,
lidelse, uthållighet och entusiasm vill jag kora honom
till föreningens ”Hurtbulle numro 1”!
/ margith winkelsjö

Kultur ger oss
Kulturens budbärare
Att bevara, förvalta och sprida finlandssvensk kultur
är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi har under
åren haft flera, för kulturen, viktiga budbärare i
föreningen, entusiastiska, ivriga och skickliga inom
sitt specifika område.
Hitintills har Kulturfonden tilldelat tre medlemmar i
vår förening stipendium ur Tor Fors Stipendiefond, för
sina insatser inom finlandssvensk kulturell
verksamhet.
Kulturfonden tilldelade 2008 års stipendium till:
Hilding Holmberg och Boris Grönqvist.
Bror Dahlback fick stipendiet 1993.
Vi gratulerar i efterhand och gläds med er över
utmärkelserna.
Hilding, Boris och Bror känner glädje och tacksamhet
för utmärkelserna.
– ”Det var en överraskning, men det känns mycket
bra att få ett erkännande och uppskattning för det jobb
man har gjort under åren.”
-----------

andligt god hälsa!
Boris Grönqvist
har varit medlem i
föreningen sedan mitten av
60-talet och ledare för Sånggruppen i många år.
Med sånggruppen men också
i andra musikaliska
konstellationer har han uppträtt på många platser i och
omkring Västerås. På repertoaren finns många
finlandssvenska sånger och visor. Sånggruppen
uppträder på äldreboende och på olika Mötesplatser.
Boris upplever att Västeråspubliken under åren har
fått större kunskaper om och lärt sig att tycka om våra
finlandssvenska visor.
Boris har under lång tid hållit i den traditionella och
kulturella programdelen på våra julfester. Hans
spetsfundiga ordflätor och småprat invävt i
programmen är mycket uppskattade.
Han är också medlem i Stråkdragarna och i Tenala
Spelmanslag och åker över till Finland varje månad
för att för att spela tillsammans med dem.
Boris Grönqvist tilldelades Stipendiet för ett
mångårigt engagemang i finlandssvensk vis och
sångkultur för sitt arbete med dess spridning.

----------

Bror Dahlback

Hilding Holmberg

var med från starten av
föreningens Danslag.
Bror, tillsammans med
hustru Eila, var lagets
dansledare i trettio år.

musiker / kompositör
var redan i föreningens
begynnelse musikaliskt
engagerad i en orkester
som spelade på våra
tillställningar.

Varje söndagseftermiddag, med samma entusiasm år
efter år, tränades, räknades och nöttes grundstegen in
hos gruppdeltagarna. Träning som till slut resulterade i
vackra finlandssvenska folkdanser färdiga att visa upp
för publik.
Under åren som Bror var ledare, hade dansgruppen
också många utbyten med andra folkdansgrupper.
Man besökte bl.a. Sottunga på Åland och Petalax i
Österbotten. Föreningen hade också returbesök av ett
flertal dansgrupper från Finland.
Dansgruppen uppträdde på många evenemang i
Västerås, i Stockholm, i Norrköping och på flera
platser runt om i landet. Bror skapade också
traditionen att dansgruppen uppträder på äldreboende
och sjukhem på midsommaraftonen.
Gruppen deltog också i ”Nordlek”, en stor folkdans
stämma med dansare från hela Norden.

Efter några års uppehåll, fortsatte han att spela i olika
sammansatta musikersällskap inom föreningen.
Han har ackompanjerat åt Sångarna sedan gruppen
startade.
Hilding är också medlem i Västerås Spelmansklubb,
så musik upptar en stor del av hans fritid.
Han är också en begåvad kompositör. Visor,
dansmusik, tango och polskor visar på ett gediget
musikaliskt kunnande och ett brett intresse för olika
musikstilar.
I den livligaste polska likväl som i de mera finstämda
vemodiga låtarna kan man ana hans finlandssvenska
rötter.
Delar av Hildings egna kompositioner, en del med text
av A. Hällman finns utgiven på CD skiva.

Bror Dahlback tilldelades Stipendiet för sina insatser i
bevarandet av finlandssvenska folkdanser, samt för
sitt engagemang i föreningsarbetet.

Hilding Holmberg tilldelades Stipendiet för sina
insatser för finlandssvensk musikkultur och för sitt
mångåriga musikaliska engagemang.
/Margith Winkelsjö

Presentation av styrelsen 2009
Ledamöter:

Ny ordförande Marina Ekholm
Marina är gift med Niklas och har
3 barn och 2 katter. Hon arbetar
heltid som affärschef på Esprit.
Marina är andra generationens
finlandssvenska med rötter i
Kristinestad, en stad som hon har
besökt nästan varje sommar sedan
barnsben.
Marina är en glad och positiv
person som ser möjligheter framför
hinder. Hon är målmedveten och
tycker om att planera och
organisera. Marina trivs bäst när
det är ”full fart” och tycker att det
ska bli en spännande utmaning att
jobba som ordförande i vår
förening.

.
Bokförare:
Siw Sandell, har varit kassör i
många år och ville trappa ner, men
var bussig nog att för i år, åta sig
föreningens bokföring.

Sven Björkstrand är ny som
ledamot, men har varit medlem i
många år. Sven är född i Korsnäs,
världens ”svenskaste” kommun.
Har var med i styrelsen på 70 talet
och har spelat med i Pidrogruppen
länge, länge.
Suppleanter:

Kassör:
Boris Grönqvist är välkänd inom
föreningen. Han var aktiv i
styrelsen, bl.a. som ordförande på
90 talet. Han är också sedan många
år musikalisk ledare för sångarna.
Boris är engagerad i förenings och
musikliv i Nyland och har
”klippkort” på finlandsbåtarna.
Boris bor i Surahammar och får
därför representera ”omnejden”.

Allan Tegebro, är en positiv och
glad speleman. Allan har ”hundra
järn i elden”. Han har hand om
flera spelgrupper, han ordnar
Spelstugor och resor, han är också
med i föreningens sånggrupp.
Dessutom är han författare till
många fina berättelser, en del av
dem publicerade i våra utskick.

Ledamöter:
Vice ordförande:
Margaretha Tarvainen, bördig
från Jakobstad, känner de flesta
igen. Hon är med i sång - onsdags
och Pidrogruppen. Margaretha har
en stor portion humor och alltid
nära till skratt.

Sekreterare:
Margaretha Stenwall, med
sommarstuga i Soklot är inne på
sitt tredje år i styrelsen. Hon
arbetar heltid på Vallby fritidshem.
Gillar att fotografera och allt inom
hobbyhantverk

Kenneth Rosbäck kom med i
styrelsen förra året. Han jobbar på
Office och är bra på datorer. Han
tillhör andra generationen och har
sina rötter i Molpe. Kenneth har
spelat revy sedan han var mycket
ung.

Margith Winkelsjö har varit aktiv
i styrelsen tidigare och har nu
återkommit efter ett semesterår.

Ann-Marie Lindqvist-Rizvi växte
upp i Sibbo och ville som barn bli
cirkusartist. Hon utbildade sig till
lärarinna, men sadlade om och har
under många år arbetat som en äkta
byråkrat inom det statliga.
Hon är sedan 40 år tillbaka gift
med Nick och de har tre barn och
två barnbarn
På senare år har hon också
engagerat sig politiskt och sitter
som nämndeman i Västmanlands
Tingsrätt.
Hon är en mycket ivrig entusiast
för vinterbadandet på Björnön.
Varje torsdag blir det ett kallbad i
vaken.

