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Nyheter

På kommande inom grupperna

Kurser på kommande under hösten:

Bowlarna
Vi startar säsongen den 5 september kl. 11.00
i Bellewuehallen och spelar varje tisdag fram
till december, då vi avslutar med
Klubbmästerskapet.
___________________________________

Engelska med Harry Enkulla som ledare
Är du intresserad av att delta, anmäler du till
Harry på tfn: 021-33 16 50
______________________________________

Datakurs Föreningen har köpt in en dator
och vi tänker starta en enkel kurs i hur man
handskas med en dator.
Finns intresse av hur man hanterar de nya
smartphones kan vi ordna en kurs i det
ämnet också.
Ture Viklund leder kursen. Anmäl till Ture
på tfn: 070-6426823

_____________________________
Resor:
Vi planerar en resa till Åland och Eckerö i
oktober. Är du intresserad av att följa med,
anmäl till Dan Vikström på 070-772 73 55

_____________________________
Julbordet!
Det har blivit en tradition att gå ut och äta
Julbord tillsammans, så till början av
december bokar vi platsen och räknar med
stor uppslutning.
Det har hittills, där vi har ätit, varit bra
restauranger med god mat, trevlig stämning
och många deltagare. Så även i år hoppas vi!
Ta kontakt med någon i styrelsen och anmäl
dig till Julbordet!

Onsdagsgruppen
Säsongsstart den 13 september kl. 13.00
Som vanligt håller vi till i föreningslokalen på
Morkullegatan. Nya deltagare hälsas
välkomna!
____________________________________
Sångarna
Gruppen träffas den 6 september kl. 13.00
och fortsätter därefter var fjortonde dag, alltid
på onsdagar och samma tid i lokalen på
Morkullegatan. Vi sjunger allsång
tillsammans, fikar och har trevligt. Alla är
välkomna att delta!
____________________________________
Pidrospelarna
Startar den 31 augusti kl 13.00 i
föreningslokalen. Är du intresserad av
kortspel, så kom med. Spelet lär du dig på
plats.

Varje torsdag kl 13 träffas gruppen i lokalen

Finlandsjubileet fortsätter…
Finlands 100 årsjubileum fortsätter
med program under hela hösten.
Programmet finns i helhet på vår hemsida,
men här kommer några axplock:
September månad:
Strålande tider; samarbete med Riksteatern,
Norrbottensteatern och stadsteatrarna från
Kajana, Kemi och Uleåborg Fördjupning om
Finland i dag. Högstadierna och
gymnasierna Seminarium för lärarna vid
skolorna i Västerås om det finska
skolväsendet. Speciallärare Cecilia
Holmberg från Borgå gymnasium i Finland.
30/9-8/10
Finsk filmvecka, Elektrabio
24/10 kl. 10-14
Kalevalacafé, Morkullegatan 14

26/10 kl. 17.30
Från talat språk till skriftspråk. Från
ABC-bok till Nya Testamentet. Mikael
Agricolas betydelse för det finska språket.
Föreläsning, Håkan Palin, Gertrudssalen.
Tvåspråkig Hyllning till det 100-åriga
Finland. Kinema, Ny cirkus. Konsertsalen?
14/11 kl 10-14
Kalevalacafé, Morkullegatan 14
29/10-15/1 2018
Finlands historia genom en finsk
karikatyrtecknares ögon, Culturen
24/11-10/12
Unga svenska och finländska konstnärers
bild av dagens Finland. Konstnärsgruppen

hela året
2/12 kl. 12.00
Finlands väg till självständigheten med
Herman Lindqvist.
Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården
Tolkas till finska.
5/12 kl.10-14
Kalevalacafé, Morkullegatan 14
6/12 kl 17.00
Festgudstjänst i domkyrkan.
Predikan biskop Mikael Mogren
6/12 kl 18.00
Huvudfest, konserthuset. Deltagare från
hela Mälardalen och Stockholm
Har du frågor kring festligheterna eller
biljettköp eller annat som rör jubileet ring
till Kenneth Rosbäck på tfn: 072-1525300
__________________________________

Presidentval i Finland 2018
Vår förening har åter blivit ombedda att
hålla i förhandsvalen för utlandsboende
finländare.
Förhandsvalen sker i vår klubblokal den
18-20 januari 2018 och eventuellt en andra
omgång den 1-3 februari.
Vi behöver nu 4 st intresserade valförrättare.
Kravet är tvåspråkighet och noggrannhet.
Är du intresserad av att hjälpa till så hör av
dig till Kenneth på tfn: 072- 1525300
__________________________________

YTANs utställning

Insändare från medlemmarna
Sonja Lundin har tackat för
uppvaktningen vid hennes
högtidsdag.

Utflykter och resor vi varit med på i sommar
Stadsvandring
Föreningen ordnade stadsvandring den10 maj med guidning av Irene Sangemark.
En grupp på 14 personer gick runt i de centrala delar av Västerås. Vi fick mycket historia:
Alla dessa stora män, som startat företag i stan, och bidragit till den fantastiska stad Västerås
är idag.
Mycket intressant var alla fina byggnader med deras spännande historia liksom Kyrkbacken
med sin sorgliga dito men, som idag är en genuin liten pärla.
En lättsam vandring med revyprimadonnan, som ofta framförde passande nummer från
många revyer, handlade om allt från stadsfullmäktigemöten, ASEA-chefer och biskopar mm.
En mycket intressant vandring i det kyliga majvädret, som avslutades på Öhrmans konditori.

/Siw Sandell
Den stora Branden i Västmanland 31/7 – 11/9 2014

Förening besökte ”Den stora branden” den 20 juni. Som guide under resan hade vi Brandmästare
Thomas Lovehed från Mälardalens Brand och Räddningsförbund. Han hade arbetat på olika
positioner under brandförloppet från början till slut, därför mycket kunnig och insatt. Han gav oss en
fin inblick i hur släckningsarbetet fortskred under enorma svårigheter. Mycket fungerade bra men en
hel del fungerade sämre. Man samlar på viktiga erfarenheter som lärdom för framtiden i händelse av
nya bränder.
Den stora branden krävde ett dödsoffer, ca 14 000 hektar brunnen skog och ungefär 25 nedbrunna
eller brandskadade byggnader, och s g s alla djur i området.
Området i dag är fascinerande, dramatiskt, skrämmande och trolskt nästan krigslikt med sina lämningar
efter utbrända träd. Men här spirade nytt liv; nya växter, mossor, insekter, fåglar mm varav en del finns
bara en kort tid efter en skogsbrand.

Hälleskogsbrännan, ett område i den södra delen av brandområdet, kommer att bli naturreservat. En hel
del är klart idag. Lätt tillgängligt med bilväg, informationstavlor, rastplats, handikappvänligt,
promenadrunda och toaletter mm. Här tog vi paus och serverades gott kaffe med smörgås.
Stort TACK till vår kunniga guide och bussens duktiga chaufför för en informativ och lärorik dag
samt till Ulla-Britt som bokat resan.
/Siw Sandell

Bilden visar fantasieggande lämningar
3 år efter branden.

