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Hänt sen sist……….
Surströmming

Skördefest

Skrivarkurs

Ett uppemot fyrtiotalet glada och
förväntansfulla sill- och
surströmmingsälskare hörsammade
dansgruppens inbjudan och samlades i
Skultuna Scoutstuga den 27 augusti.
Även om surströmmingen inte
lockade precis alla deltagare så fanns för
dessa rikligt med sill och het potatis till
avnjutande. Det visade sig snart att
sillarna var lika många som
surströmmingarna…

I Badelunda samlades vi den 11 sept.
Vi började dagen med en lättare form av
friluftsaktiviteter och tipspromenad.
Vid ettiden åt vi köttsoppa till lunch och
avslutade måltiden med kaffe.
Därefter följde en modevisning, av
utvalda delar ur Seniorkläders
höstsortiment.
Auktion på inlämnade skördeprodukter
auktionerades ut av Ture Det fanns även
en stol som auktionerades ut. Den gav ett
gott bidrag till föreningen.
Lotteri och tipspromenad med fina
vinster kom gästerna och föreningen
tillgodo.

Det var Margith som gav mig
förslaget att söka till en skrivarkurs i
Skinnskatteberg den 16-18 september.
Nyfiken som jag är av naturen, så
ringde jag och anmälde mig till
Skådebanan i Västerås. Det var de
som anordnade kursen.
Efter att alla formaliteter var klara,
satte jag mig i bilen och åkte iväg.
Mycket förväntansfull, men en aning
orolig över vad som komma skulle.
Mina farhågor kom på skam. Det var
en mycket bra kurs och den gav mig
så mycket.
Jag träffade en massa trevliga
människor med samma skrivklåda i
kroppen, som jag. Med behov av att
uttrycka sig med pennan eller som i
dagens läge genom datorn.

Efter tipspromenad och sedvanligt
minglande spred sig i luften den
välkända doften när de alldeles
nyöppnade burkarna bars in i salen.
Med frisk aptit mellan sång och
armhävningar konsumerades fisk på
längden och tvären. Kvällens
underhållning bjöd deltagarna själva på.
Stämningen var hög när vitsar och
skrönor haglade och improviserade körer
upplät sina ljuva stämmor i
bygdemålssånger och nordiska
tungomål.

Toppmodeller från föreningen äntrar
catwalken.
Ett stort tack till alla som bidragit!

/Ture
______________________________
Den nybildade sextetten.
Efter kaffepaus, prisutdelningar och
lotteridragning avslutades kvällen med
dans till kramgoa låtar varav många äkta
nostalgiska, sådana som för de flesta
väcker angenäma minnen från tiden ”när
det begav sig”.

/Runar
______________________________
Ur Klokboken:
” En öppen dörr lockar
förbipasserande”

Äldredagen
Den 20 oktober medverkade vi i
konferensen ”Äldredagen”. Vi fick
möjlighet att inför många hundra
personer göra PR för vår förening.
Tack till dem som på frivillig basis och
på ett proffsigt sätt ställde upp som
informatörer. En givande dag för oss alla
och för föreningen i förlängningen.

/margith

Och skriva fick vi! Allt vad vi orkade!
Vi fick vissa ord som vi skulle skriva
och göra berättelser av. Dagbok fick
vi också skriva. Den lästes sedan upp
och vi diskuterade efteråt de olika
inslagen. Det var dock ingen
betygssättning av något slag.
Det var väl använda timmar på
Folkhögskolan i Skinnskatteberg och
jag kan varmt rekommendera kursen
om tillfälle skulle återkomma.
Med skrivarhälsning:

Margareta T.

2 På gång……………….
Kom med och delta i

Klubbmästerskap i Pidro
För första gången arrangerar föreningen
ett klubbmästerskap i Pidrospel den
12-13 november i Klubblokalen.
Vi börjar på lördagen kl. 13.00-17.00
och fortsätter på söndag kl. 13.00, då vi
korar våra första klubbmästare.
Vill du inte delta i spelet, så kom med
och agera ”hejarklack”.
Fika och förfriskningar kan köpas under
hela dagen
Efter matcherna på lördagen, festar vi
om med ”Partybricka” till
självkostnadspris á 100 kr/person.
Alla är välkomna att delta i festen!
Deltagande i Klubbmästerskapet
anmäler du till Per på tfn. 35 37 73,
Vill du enbart vara med på partyt, tar
Henry emot beställningar för maten.
Henry har tfn. 0220-318 55
_________________________________

Knytkalas
Den 19 november samlas vi till KNYTIS
i Irstagården. Samling och Mingling från
kl.18.00.
OBS inte före klockan sex!
Matknyte inklusive måltidsdryck, kaffe
med avec och eventuella stärkande
förfriskningar tar var och en med sig.
Dessutom ska vi ha med oss ett glatt
humör, ett soligt leende och sköna skor
att steppa i.
Lasse Stenwall står för lättsam
underhållning. Al fixar bra musik att
dansa till. Tid till att umgås och snacka
med varandra, finns också med i
planeringen.
Entréavgift på ca 50 kronor.
Har du frågor ring till Ture på tfn
35 37 81. Han vet allt om kalaset.
”Kom med, släpp loss och koppla av”
______________________________

Reselotteriet
Vi behöver hjälp med att sälja reselotterna!
Så, är du med i någon annan förening,
syjunta, snickarkurs eller annan
sammanslutning där du kan sälja lotter
så hör av dig till Siw på tfn.24606.
Lotterna säljs på listor och bör vara sålda
före nyår.
Vinsterna är jättefina, 6 kryssningar och
3 presentkort.
Tack på förhand!

Författarafton
Lars Sund kommer till Stadsbiblioteket
den 21 november kl. 19.00
Han pratar om trilogin ”Colorado
Avenue”, ”Lanthandlerskans son” och
sin senaste bok ”Eriks bok”.
Lars, numera bosatt i Uppsala, är född
och uppvuxen i Jakobstad.
Handlingen i böckerna utspelas i Siklax,
en by i Österbotten.
Siklax är ett fantasinamn, men det är
säkert många som till viss del känner
igen sin egen hemby.
Trilogin handlar om emigrationen till
Amerika, förbudstiden och
spritsmugglarnas uppgång och fall.
Lars är en fantastisk föreläsare som kan
trollbinda sin publik. Det kan vi alla,
som hört honom tidigare, intyga.
Vi hoppas kunna ordna böcker, som
man kan köpa under kvällen, med
författarens dedikation.

Barnjulfesten
Lördagen den 10
dec. i Badelunda
kyrkskola, mellan
kl. 14 och 16.30
ordnar vi julfest
för alla barn och
barnbarn.
Ur programmet:
Alla barn får möjlighet att uppträda
med dans, sång eller sjunga till Karaoke
Pysselverkstad.
Trolleri.
Julklappslotteri
Dans kring granen och utdelning av
tomtens godispåse.
Café
Allt detta är GRATIS för barnen.
För vuxna finns kaffe och bulle att köpa

Cecilia och Rikard Land inleder och
avslutar kvällen med musik och sång.

Talong till julklappslotteriet finns på
sid. 4. Klipp ur och ta med den.

Välkommen
till en garanterat givande kväll!
________________________________

Alla är varmt välkomna!
_______________________________

Vuxenjulfesten

Slottsbesök
Den 7 januari kl. 18.00 samlas vi till
den traditionella julfesten i Irstagården
I år serveras, tack vare Helenas insats,
skinksmörgås och risgrynsgröt.
Programmet blir traditionsenligt men
kanske kan en och annan modernitet
smyga sig in. Vem vet?
Vi dansar till ett potpurri av de allra
bästa dansorkestrar. Lite gammalt, lite
modernt och välblandat.
Vi fortsätter att turista i egen stad. Nu
har turen kommit till Västerås slott. Vi
besöker slottet en onsdag i början av
februari. Där får vi en guidad visning
till ett subventionerat pris.
Vill du vara med så ring till Kerstin på
tfn. 35 73 37
Lär känn din egen stad!
_______________________________

Blomkväll
Onsdagen den 23 nov. kl. 18.00 prasslar
vi med papperssnören igen. Vi tillverkar
blommor, julpynt och mycket annat kul.
Allt till självkostnadspris och under
Maggans kunniga ledning.
Fika 15 kronor. Anmälan till:
Margareta på tfn. 021-18 72 49 (kvällar)

Välkomna

Anmälan är ett måste, för att kunna
beräkna grötåtgången.
Ring Ture på tfn. 35 37 81 om du vill
ha gröt.
Kom med på julens sista kalas!
______________________________

Nyheter på gång
I kommande nummer av medlemsnytt
presenterar vi någon av våra
medlemmar lite närmare. Har du någon
du vill skriva om eller förslag på någon
du vill läsa om, så tipsa styrelsen, eller
ring Margith på tel: 35 92 01
På sidan 3 i det här numret presenterar
vi Torvald Holmgran, medlem sedan
många år tillbaka.

Lite av varje…..
Torvald Holmgran, 77.
Möbelrenoverare.

Torvald framför en av sina klenoder. Ett
unikt salongsskåp.

Torvald, född i Korsnäs i Österbotten,
har många strängar på sin lyra. Han har
varit yrkesverksam inom många
områden. Han har arbetat inom
jord/skogsbruk, pappersbruk, järnbruk
och många år inom metall.
Hans stora fritidsintresse under åren har
varit möbelrenovering. På frågan hur
det började, berättar Torvald: ”Vi hade
byggt en sommarstuga, men när stugan
var färdig, var pengarna slut.” Vi
behövde möbler så vi åkte omkring på
auktioner och gjorde fynd. Gedigna
ekmöbler fanns det gott om på auktioner
på den tiden. Många av möblerna hade
defekter, så Torvald han slipade,
limmade och lackade. ”Fina möbler fick
vi och på den vägen är det”
Intresset att lära mer väcktes. Han gick i
5 år på kurser, i Medborgarskolans regi.
Men, säger Torvald, man blir aldrig
fullärd, det finns alltid nya saker att lära.
Efter en bypassoperation med lång
konvalescenstid, var möbelrenoveringen
en utomordentligt bra terapi.
På frågan var han hittar sina
renoveringsobjekt, svarar Torvald: ”Det
finns nog inte en auktionsfirma i hela
Västmanland och västra Uppland, som
vi inte har besökt.”
Ekmöbler är lättast att arbeta med, men
nuförtiden är det sällan de bjuds ut på
auktioner. Detta har gjort att det blivit
en kraftig prisökning på just ek. Många
är de föremål i ek, med skuret
äppelmotiv, som Torvald under åren,
med varsam hand, återställt i
ursprungligt skick..
1800-talsmöbler ligger också Torvald
varmt om hjärtat. Tidigare tog han sig

Sid. 3
också an, stora skåp, soffor och hela
möblemang. Numera blir det lite lättare
pjäser som inte är så tunga att flytta och
vända på.
Många är de stolar med olika utseende
och i olika stilar, som har passerat
genom Torvalds snickarboa under åren.
Produktionen är numera inte så stor,
men det finns alltid något projekt på
gång.
”Men va’ gör du av alla grejerna”,
frågar jag. Ja, de går som presenter till
släkt och vänner, berättar Torvald. En
del skänkes till lotterivinster, i
föreningar som vi är med i, bekantas
bekanta hör av sig och vill köpa osv.
Hustrun Nanna har också en viss roll i
renoveringsarbetet. Hon väljer färger
och mönster på tyg och band, berättar
Torvald.
Nanna är så duktig på det här med
textilier, mycket bättre än jag
Ibland njuter Torvald av tillvaron i en
amerikansk gungstol, som en gång i
tiden stått på Jädersbruks herrgård.
Gungstolen är en perfekt möbel, för den
som kommit upp i åren. Det är inte så
bra för äldre människor att sitta helt
stilla, påstår Torvald.
Efter att ha besökt Nanna och Torvald i
deras hem, är jag alldeles salig, över allt
det fina jag fått se.
Salongsgrupper i 1800-tals rokoko,
pietetsfullt renoverade. Vackra gamla
skåp och soffor. Unika rariteter som jag
aldrig sett förut. Stolar, bord och
mycket, mycket annat som genom
Torvalds varliga hand restaurerats och
återfått sin forna glans.
Varje sak har sin historia och - Torvald
kan den.
Sept.-05 margith
______________________________

Hantverksutställning
Under oktober månad har vi haft
hantverk utställt i montrar på Lasarettets
Bibliotek.
I november v. 46-47 har vi montrar på
Stadsbiblioteket. Vill du vara med och
visa dina alster, hör av dig till Margith
Tfn. 35 92 01
_______________________________

Valberedningen vill gärna ha
tips till nästa års
styrelsesammansättning.
Hör av dig till Rolf tfn. 021-33 36 70
eller Beatrice tfn. 021-13 42 75.

Gruppverksamheterna:
Sånggruppen har startat sina
övningar och ser gärna att nya
medlemmar anmäler sig. Vi börjar med
nya fräscha, trevliga sånger som inte
alls är svåra att lära sig. Så därför:
Välkommen alla nya sångare!
Margareta tfn. 021-13 09 72
-------Dansgruppen träffas kl. 19.00 varje
torsdagskväll i Badelunda På
programmet står nu inlärande av nytt
årsprogram varvat med nya och gamla
danser.
Vi dansar gillesdanser och folkdanser i
alla de former och dessutom kommer vi
att återuppliva Vörå-menuetten i höst.
Vill du lära dig enbart menuetten hör av
dig. Mer information kan du få om du
ringer Runar tfn 021-33 05 54
-------I Pidrogänget finns plats för fler.
Kom och var med i det kulturella spelet.
Kan du inte spela, så lär vi dig. Det är
lätt.
Per-Henrik tfn 021-35 73 37
-------Kom och var med i vår gemytliga
Pensionärsgrupp! Vi träffas
varannan onsdag, dagtid jämn vecka,
och får ett gott skratt med en kopp kaffe
till.
Kerstin o. Per-Henrik tfn 021-35 73 37
______________________________

Medlemsnytt
Inom en snar framtid kommer
Medlemsnytt att läggas ut på Hemsidan.
Där kan alla som har tillgång till dator,
gå in och läsa det. Därifrån kan man
också skriva ut sitt exemplar.
Vi vet att det är nästan hälften av våra
medlemmar som har dator med e-post
adress, till vilken också Medlemsnytt
kan sändas.
Föreningen kan sänka sina kostnader för
utskicket med cirka 40% om vi kan
använda Internet.
Fördelen för mottagaren är, att man får
nyheterna 10 dagar före normal
postgång.
Kanske kan vi få råd att sända
utskicken varannan månad. Då får man
färskare nyheter och tätare påminnelser
om aktiviteterna. Nu ska man ju minnas
allt, i typ’ flera månader.
Du som vill och klarar av att ta emot
Medlemsnytt på elektronisk väg, sänd in
din mailadress till
info@finlandssvenskar.se
Glöm inte sända in din e-post adress!
Tack på förhand!

4 Allmänna sidan
Tävlingen ”Semesterminnen”
Friskvårdskommittén har gått igenom inkomna bidrag och
utsett vinnaren.
Vinnare blev: Gertrud Nystedt. Juryns motivering: En
stark berättelse som berör alla oss emigranter. Vi känner
igen oss i de tankar och känslor, Gertrud förmedlade.
Priset utdelas till Gertrud samband med författarafton 21/11
Bidragen publiceras i Medlemsnytt, några berättelser åt
gången, utan inbördes rangordning.
Vi tackar alla som deltagit och hoppas att de återkommer
med bidrag till våra utskick.
Det finns så mycket trevligt som ni har upplevt.
Låt oss andra ta del av det!
_________________________________________________

Bästa semesterminnet år 2005
Andfamiljen
Den 18 juli på förmiddag vid sommarstugan i Lappfjärd fick
Ture och Maj-Britt besök av en andfamilj på 10 st. ungar som
var jättehungriga. Besöker varade i en halv timme Vad roligt
att någon besöker oss under semestern.
Bästa hälsningar från
Ture och Maj-Britt Viklund
Fotograf:
Maj-Britt
Viklund

Semesterminnet 2005
Sommaren 2005 blev händelserik för mig. Jag gjorde min
resa till Finland efter 16 år. Låter konstigt? Finland ligger ju
så nära i dessa tider. Men det har varit en massa
omständigheter, som gjort att jag inte kunnat åka.
Så i sommar var jag till Vasa. Var på en Yrkesskolträff i
Brändö. Det var 47 år sedan vi sågs. Det var en upplevelse,
att gå i dessa korridorer och skolsalar, som jag gick i när jag
var 17 år.
En märklig känsla att träffa alla, även skolfröken. Man
undrar vart har tiden försvunnit?
Var också till Petsmo, där jag är född. Till småskolan, som
såg likadan ut som när jag gick där, i 1:an och 2:an.
Tyckte då att skolan var stor. Men oj vad allt krymper, eller
så ser man det på ett annat sätt när man blir äldre.
Var till Mammas och Pappas grav i Kvevlax. Jag var bara 12
år när mamma dog och har sedan fått klara mig själv, i med
och motgång.
Träffade alla mina syskon, vi är 7 stycken, hos min yngsta
bror som bor i Smedsby. Jag var även och hälsade på Aldi
Waxlax, som bott i Västerås i många år. Hon är änka nu.
Det var roligt att se hur hon mår och hur hon bor. Hon har
det bra.
Min make var hemma och vid vår sommarstuga i Fagersta.
Så jag var ute på egen hand. Var även och hälsade på andra
personer och såg mig runt i Vasa.
Efter en sådan resa är det många minnen och tankar, som
kommer fram. Man behöver inte åka till andra sidan
jordklotet för att uppleva saker. Jag hade väldigt fint väder
under mina dagar i Finland.

________________________________________________

Semestertripp
Vi gjorde en tripp inåt landet, till Alahärmä, som hade ett
jättestort nöjesfält med restaurang och campingområde. Gocartbanor fanns både inomhus och utomhus. Stället heter Power
Park och är grundat av Lillbacka som även har ett
industriområde i närheten. I stora hallen fanns stora
avbildningar av lutande Tornet i Pisa, Triumfbågen, Akropolis,
Big Ben, Empire State Building m.m. Där fanns också
vaxdockor på kända skådespelare.
Det var oerhört intressant, kanske det mest intressanta på hela
semestern. Vi åt buffé på Restaurangen, till levande musik.
Kerstin ville höra ”Du svarte zigenare”, så jag gick fram och
frågade. Det gick bra.
Vi gjorde trippen tillsammans med min kusin och hennes man.
Åker ni till Finland, så missa inte detta!!!
Per-Henrik

Söderman

Sedan var det dags att flyga hem, med en massa minnen
rikare.
Sommaren 2005/Gertrud Nystedt.

JULKLAPPSLOTT
Klipp ur talongen, fyll i ditt namn och lämna den till Tomten på Barnjulfesten
den 10 december. Du deltar då i ett julklappslotteri.
Namn…………………………………….Ålder…..
Flera kuponger finns att få i festlokalen.

