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Kurser
Flera önskemål om olika
kursverksamheter har droppat
in under hösten.

Engelska språket är det
många som vill förkovra sig i
och då ordnar föreningen en
sådan kurs.
Är du intresserad av att delta så
anmäl dig till Runar Stenlund
på tfn. 33 05 54. Vi vet inte
ännu vilken nivå kursen ska
ligga på, så tala om för Runar
om du är intresserad av
nybörjarkurs eller om du läst
engelska tidigare.

Vardagsjuridik
Behandlar allt som man borde
sätta sig in i, men som aldrig
riktigt blir av.
Jurist Carl-Kim Stenberg
informerar om allt vi behöver
veta inom juridiken. Vi kan
styra innehållet med våra
frågor.
Klubblokalen den 22 oktober
kl 17.00
Anmälan till:
Norma på tfn 33 14 33 eller
Margaretha på tfn 13 09 72

_________________________
Manus till nästa utskick har
deadline 5 december. Sänd
manus till
margith.winkelsjo@telia.com
eller lämna det på
Klubblokalen märkt ”till
Medlemsnytt”

Höstfesten
Vi träffas vid 18 tiden i
Badelunda Kyrkskola.
Vi äter en bit mat tillsammans,
sjunger lite allsång och umgås
under trevliga former.
För den danslystne ordnas
Dansotek i ett intilliggande
rum.
Kom till fest och ha det lite
mysigt i novembermörkret.
Anmälan senast 3 november till
Harry på tfn. 35 92 01 eller
Norma på tfn. 33 14 33

Välkomna till bords!
____________________

Världskulturdagar
26-28 november är det en stor
tillställning i Västerås.
Mångkulturella evenemang
med både internationella och
lokala artister finns på plats.
Från vår förening deltar
dansgruppen, sånggruppen och
Pidrogänget.
Torsdagen den 27/11 har
Danslaget uppvisning i
Culturen, Box 2 kl. 17.30
De följs av Sånggruppen som
har allsångsprogram i samma
lokal kl. 18.00
Kl. 19-21 spelar Pidrogänget
med ”öppna kort”, alltså lär ut
spelet till dem som är
intresserade. Det sker i
Culturens café.
Vi hoppas att så många
medlemmar som möjligt
besöker Kulturdagarna och
speciellt vår förenings
aktiviteter.

KM i Pidrospel
22-23 november spelas det
fjärde Klubbmästerskapet i
Klubblokalen. Vi startar på
lördag kl. 10.00 och spelar
grundspelet under lördagen.
Vi fortsätter på söndagen för att
till slut kora årets Mästare.
Alla som vill vara med anmäler
sig till Lilli, senast den 20 okt
Lilli finns på tfn 021- 30 07 28
Alla som spelar Pidro är
välkomna att delta!
_______________________

Föreningströjor
För 3 år sedan tryckte vi upp
tröjor med föreningsloggan på.
Nu är det dags att förnya lagret.
Vi ska beställa en kortärmad
pikétröja med krage. Materialet
blir bomull / elastan, vilket är
lättskött och färgäkta och priset
kommer att ligga på ca 190 kr.
Färgen blir svart med blått
tryck storlekar från S till XL
Ju fler som bär vår tröja
desto mer PR gör vi för
föreningen.
Vill du köpa en tröja så ring till
Kenneth på tfn. 18 01 52
_________________________

Valberedningen
är tacksam för tips på vem ni
vill ska förvalta vår förening
under nästa år.
Ring in dina tips till :
Sverre Smevold
709 44
Margith Winkelsjö 35 92 01
Hilding Backman 80 40 82

Surströmmingsfesten
en glad tillställning!
Lördagen den 30 augusti kl
18:00 gick årets
surströmmingsfest av stapeln.
Drygt femtio förväntansfulla
personer bänkade sig i
Dingtuna Bygdelokal för att
delta i årets stora kulinariska
upplevelse. Efter fullföljd
tipspromenad och mingling
samt välkomsttal och
välkomstsång var det fritt fram
att efter eget önskemål plocka
åt sej från det välfyllda bordet
av antingen sillar eller
surströmmingar med allt vad
därtill tillhör. Fördelning
mellan surströmmingsätare och
sillätare var mycket jämn i år.

Mellan tuggorna avlöste
allsång och roliga historier
varandra och stämningen steg
raskt till de nivåer som man
förknippar med
surströmmingsfesterna från
tidigare år. Ett spontant
musikaliskt inslag av Alice på
tvåradigt dragspel uppskattades
av gästerna.
Sedvanlig lottdragning och
redovisning av tipspromenaden
skedde till kaffet och kvällen
avslutades med dans till Al`s
discotek.
Vi som ansvarade för festen
tackar er alla som kom och som
med ert glada humör bidrog till
ytterligare en trevlig
tillställning att minnas och
glädjas åt. Tack också till våra
nya medlemmar och
förstagångsbesökare som vi
hoppas trivdes och som gärna
vill återkomma till våra fester
och aktiviteter framöver.
Runar

Skördefesten
Årets skördefest blev in
formidabel succé !!!!
För att börja med en väsentlig
sak- Vädret. Det allra bästa
tänkbara, som kan vara en
bidragande orsak att så många
medlemmar och vänner kom
till Badelunda.
Festen började på utsidan med
en tipspromenad som fritidarna
grejat om. Och många tog sig
tid att gnugga geniknölarna och
att promenera litet.
Sen bänkade sig alla runt
borden, som vi var tvungna att
utöka med ett par bord. För
håll i Er nu, vi var hela 75
personer som samlats till årets
Skördefest.
Vår underhållare var i år som
ifjol Jerry med sina två damer
som senare skulle hålla i
visningen av kläder. Efter
hälsningstalet serverades
den alltid lika välsmakande,
välkända köttsoppan.
Mästerkockan för i år var Lilli
Raunås med bistånd av många
kunniga medhjälpare.
Efter soppan blev det så dags
att göra plats för våra vid det
här laget rutinerade
mannekänger att gå på
catwalken. De som visade
höstens mode var: Kerstin
Söderman, Helena Elenius,
Lilli Raunås och Marita
Kronqvist. Höstens kläder
förklarades av personal från
Jerrys.
Mellan ombytena spelade och
sjöng Jerry och publiken fick
önska sina låtar. Sedan drack vi
kaffe med kaka . Försäljningen
av lotter pågick hela tiden och
gav en bra slant till kassan.
Efter kaffet följde sedan
auktion av alla gåvor som
lämnats in, det var mycket
varierande utbud, frukter,
sylter, grönsaker, bröd ,
bakverk, ett mycket vackert
bord skänkt Torvald Holmgran.
Kaj Rönn som utropare skötte
sitt uppdrag med bravur, allt
gick åt bara inredningen blev
kvar.

Priset från Tipspromenaden
gick till Gunnel Bernqvist som
fick motta ett litet pris.
Så var festen över och folket
vandrade ut i det vackra
höstvädret och åkte hem.
Men jag vill som slutord tacka
all den stora styrka som gjorde
festen till vad den blev.
JÄTTETREVLIG !!!!!!!

/Margaretha
___

Bowlarna
Straikar på!
Efter sommaren har vi varit ett
tiotal sugna spelare som träffas
varje tisdag i Bellevuehallen.
Vi spelar mellan 11 och 12.
Det finns plats för flera spelare
och du behöver inte föranmäla
dig. Det är bara att komma!
Banor finns alltid.
Väl mött i hallen!
/Harry
___

Pidrogänget
hade ”Kvällsöppet Hus” den 25
september. Det kom nio
yrkesarbetanden / nybörjare.
En trevlig kväll med goda
”grisar” till kaffet.
Finns behov av att oftare ha
kvällsöppet så hör av er till
Lilli på 30 07 28.
Ni som fortfarande jobbar, ska
också ha möjlighet att spela då
och då.
Vanliga speltider är som
tidigare torsdagar med start kl.
13.00
Den 4 oktober hade vi besök av
pidrospelare från Fagersta och
Torshälla.
Fris genomförde sitt
Riksmästerskap hos oss och
från vår förening deltog 4 par.
Det var en gemytlig och trevlig
stämning under den långa
dagen. Vi började kl. nio på
morgonen och höll på till sju på
kvällen.
Frismästare blev Fagersta med
Torshälla som god tvåa.
Utbyte med andra föreningar
berikar även våra spelare.

Onsdagsgruppen
Onsdagen den 1 oktober, i
onsdagsgruppens vanliga
samlingslokal på
Morkullegatan var den dagen
alldeles tom.
För det pigga gänget ville ut
och se sig omkring och just
denna dag var det Vallby
Museum som passade oss bäst.
22 st pigga pensionärer, får jag
säga så, bänkade sig runt
långbordet och lät sig väl maka
av kålpuddingen.
Mycket gott! Efteråt samlades
vi med vår guide Jennifer
Leijon som visade och
berättade om de olika husen.
Varifrån dom kom och vad
dom använts till. Den lilla
byskolan hade en historia,
som kanske för många av oss
inte är helt främmande.
Vi slutade vår vandring i
herrgårdsbyggnaden med sina
vackra väggar och sitt mycket
vackra tak.
Vår guide berättade mycket
inspirerande och gruppen ställa
frågor.
En mycket trevlig och
annorlunda eftermiddag som
jag tror att alla uppskattade.

Dansgruppen
förgyllde
Viksängsdraget

Foto:Siw Sandell
Dansgruppen uppträdde på
Viksängsdraget den 30 augusti
med tre danser. ”Marjattas
vals” inledde uppvisningen
följt av ”Stora själen” och som
avslutning dansades
”Säkkijärven polkka” Efter väl
genomfört program avtackades
dansarna med varsin ros.

/Runar
___

Jubilarerna
Föreningens Folkdanslag firade
30 års jubileum den 13 sept.
Ett fyrtiotal dansare, som varit
med under åren, samlades till
jubileums middag.
Dansledare Runar Stenlund
hälsade välkommen och bjöd
till bords. Under kvällen
berättade Erik Björk,
initiativtagare till grundandet
av gruppen, om starten.
Bror Dahlback, som ledde
gruppen i 23 år, berättade
episoder från sin verksamhetstid.
Föreningen uppvaktade med
blommor till Hildegard och
Erik Björk, Eila och Bror
Dahlback samt Beatrice och
Thore Nilsson.
Vailet Frisk och Erik Enegren,
lagets nuvarande stf.
dansledare, fick också
blommor, likaså dansledare
Marjatta och Runar Stenlund
vilka dessutom fick
föreningens standar.
Uno´s Trio underhöll vid
middagen samt spelade till
dansen.
/margith

/Margaretha
___

Sånggruppen
har haft några träffar under
hösten , och en ny medlem har
varit med oss och det är ju
tacknämligt. Vi behöver fler.
Och övar sånger gör vi, några
framträdanden är inbokade, och
till dessa övar vi allt vad tygen
och halsarna håller.
Och vi börjar även tänka på
julfesten som gruppen har på
sitt ansvar. Fast det är ju ett
helt annat år.
Boris han kämpar på med oss,
för vi är ju inga ungdomar
längre, någon utav oss. Men vi
gör så gott vi kan.
/Margaretha

Thore, Beatrice, Erik;
Hildegard, Eila och Bror

Marjatta, Runar, Vailet och
Erik

Vimmelbilder

Du som tycker om
att dansa.
Att promenera ger motion. Att
dansa ger också motion men
dessutom vetenskapligt bevisat
mycket mera. Dans kombinerar
många erkända terapier som
konditionsträning, mental
träning, rörelseterapi,
musikterapi och inte minst
taktil terapi (även den enklaste
klapp på axeln ger bevisligen
terapeutiska effekter). Dans
befrämjar
koncentrationsförmågan och
ger också intellektuell träning.
Dessutom ger dans i grupp en
utomordentligt värdefull social
gemenskap som är så
nödvändig för allas vårt
välbefinnande. Tycker du om
att dansa så har du möjlighet att
vinna allt detta genom att helt
enkelt komma med i vår
dansgrupp.
Dansgruppen står nu i
startgroparna för att träna in
nästa års program och detta är
ett ypperligt tillfälle för dej att
komma med från början.
Hösten brukar vara upptakt till
inlärning av ett nytt program
som skall framföras och
uppvisas följande sommar.
Premiäruppvisning sker
normalt på midsommarafton då
vi dansar och förnöjer äldre och
sjuka på ett antal äldreboenden.
Under året sker sporadiska
uppvisningar överallt lite då
och då och på olika
arrangemang. Senast dansade
vi på Viksängsdraget den 30
augusti och närmast kommer vi
att dansa på
Världskulturdagarna den 27
nov.

Trevligare motion finns inte!

Tycker du om att dansa så
kommer du att trivas i vår
grupp. Att delta i uppvisningar
är inget tvång, det gör du bara
om du själv vill det. Du är
välkommen även om du saknar
danspartner, vi kan lösa det
problemet.

In memorium

Roger Viklund, lämnade oss den 29 juli
2008. Roger var medlem sedan år 1968
och kassör i föreningen i 8 år under 90talet. Hans ekonomiska sinne och
noggrannhet gjorde honom mycket
lämpad för den uppgiften och han var en
omtyckt medarbetare i styrelsen.

Om du enbart vill titta på vår
träning så går detta också bra.
Vi tränar varje tisdag kl 18:0020:00 på Viksängs mötesplats
(kommer du oanmäld bör du
vara där 5-10 minuter före
eftersom dörrarna är låsta). Är
du tveksam till deltagande eller
om du har funderingar om
dansgruppen och danserna så
får du mer information om du
ringer Runar på tel.
021-33 05 54.
/Runar

Nyhet!
Framöver i våra utskick, ska vi
ha en spalt som heter

VENTILEN
Där kan du som medlem göra
korta inlägg om allt möjligt.
Gratta nå’n som fyller år,
skicka dagens ros, efterlysa
prylar eller bara tycka till om
saker och ting.
Det finns så mycket att
ventilera!
Vill du göra ett inlägg så
ring till Margith på 35 92 01
eller lämna en notis på
klubblokalen märtk ”ventilen”
eller maila till
margith.winkelsjo@telia.com
Intet är för litet att
skrivas om!

Han var också mycket intresserad av
idrott och höll bl.a. reda på alla
finländares insatser, både i sommar och
vinteridrotter i de stora mästerskapen.
Roger hade ansvar under flera år för
Litteratur/pensionärsgruppen. Han
deltog regelbundet i onsdagsträffarna
där herrarna ägnade sig åt att spela
femkort. Roger gillade all typ av
kortspel, men hans stora passion var
kulturspelet Pidro. Han var föreningens
egen ”Mister Pidro”.
Rogers förmåga att hålla spelandet
aktivt, under många år resulterade i att
vi i dag är en av föreningens, till antalet,
största verksamhetsgrupper.
Utan hans insats hade den verksamheten
varit nedlagd för många år sedan.
Roger hatade att förlora och denna
kämpaglöd hjälpte honom att länge stå
emot sjukdomsförloppet. Hans starka
vilja gav honom flera ”bonusår”, utöver
vad läkarexpertisen förutsagt.
Roger deltog också i många mästerskap
och hans engagemang bidrog till att han
fick med sig flera av gruppens
medlemmar. Roger deltog i
verksamhetsgrupperna ända fram till
sommar uppehållet.
Han satt alltid vid sin speciella plats, vid
samma bord varje torsdag och det känns
tomt att han inte längre finns bland oss.
Vi saknar honom som vän, vi saknar
hans humor och hans engagemang.
Roger fattas oss!
Margith Winkelsjö

