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Nyheter

På kommande inom kort!

Hejsan alla medlemmar
Föreningen har nu tagit fram en ny Hemsida
som är mycket modernare än den gamla. Nya
hemsidan är nu i gång . Den skall man kunna
titta på i alla moderna mobiltelefoner samt
alla som har dator hemma. Den gamla
hemsidan finns kvar under ”Arkiv”. Det
finns nog mycket att göra ännu på den nya
sidan, men vi får ta ett steg i taget.
Har ni fina kort från era hemtrakter i Finland
så skicka in dom till Kenneth Rosbäck
e-post: kenneth.rosback@hotmail.com Bilder
på hus, sjöar, natur, städer m.m
mvh /Styrelsen
___________________________________
Årsmöte
Den 26 februari samlades vi till årsmöte, för
att stämma av föregående år och ta ut
riktningen för de kommande.
Martin Bergh med bisittare Kaj Nygrund
lotsade med van hand förhandlingarna i
hamn.
Ny styrelse för 2017 blir följande:

Österbottningar i Stockholm bjuder in till
gästspel av byarevyn från Oravais:

Ordf:
Vic.ordf:.
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Kenneth Rosbäck
Johan Franzen
Harry Enkulla
Ture Viklund
Ulla-Britt Neider,
Bjarne Nyholm,
Dan Vikström
Suppleanter:
Tapani Harju,
Kristian Sjödahl
Valberedningen Margareta Tarvainen,
Martin Bergh.

”Finland 100 nainting”
Text och regi: Alfred Backa
Revyn har fått mycket fin kritik
i österbottnisk press.
Lördagen den 1 april kl 19.00 vid
Folkets Hus i Årsta
Vi har ett tjugotal platser reserverade, så är
du intresserad att följa med, ta snarast
kontakt med Ulla-Britt Neider på
tfn: 076- 880 84 59

Pris: 200 kr. för vuxna, 150 för pensionärer. I
priset ingår kaffe med dopp.
Vi samåker i största möjliga mån!
Revygänget från Årvas!
____________________________________
Pidrotävlingen ”Till Lilli Raunås minne”
spelas den 20 och 27 april.
Lilli var en entusiastisk pidrospelare och vi
vill hedra hennes minne och insatser för
gruppen, genom en tävling i hennes namn.
Vill du vara med och delta anmäler du dig till
Norma Hagvik på 021-331433 senast 10 april

Senaste händelserna…

Kyrkdagarna

Här är det glatt samspråk kring kaffebordet
Kenneth, Kalle och Dan, i bakgrunden UllaBritt, Beatrice och Ann-Mari.

Kalle visar upp den nya finlandssvenska
psalmboken.
Kyrkdagarna
Våra kyrkdagar gick av stapeln den 11-12
mars i Mikaelikyrkan.
Vi hade i år besök av Kalle Sällström från
församlingsförbundet.
I lördagskvällens samkväm berättade Kalle
om Församlingsförbundet och vad de sysslar
med. Hur många olika inriktningar de har,
som når många människor. Bland annat har
de ett eget förlag och de har också hand om
”Kyrkpressen”, som är den största
svenskspråkiga tidningen i Finland
Gå gärna in på Borgå stifts hemsida och läs
mer.
http://www.borgastift.fi/framsida/
Församlingsförbundet har också en
Facebooksida
Vi fick provsjunga några nya psalmer ur den
nyligen reviderade finlandssvenska
psalmboken. Han hade ett trevligt
psalmkorsord som vi samtidigt fick klura ut.
Vinst i tävlingen, en av de nya
psalmböckerna, fick Gullvi Hannus.
Vi sjöng allsång och Ulla-Britt bjöd också
på fin solosång.

Föreningen bjöd på kaffe och gott kaffebröd.
Vi tackar dem som ställde upp i köket och
som serverade och såg till att alla trivdes.
Kalle avslutade kvällen i bön och med
Herrens Välsignelse.
På söndagen höll Kalle predikan under
Högmässan, vilken i övrigt hölls i av Sven
Eriksson. Sven är numera pensionär, men
ville ”jobba extra” för att få vara med på
våra dagar. Han har varit Mikaelikyrkans
värd för oss, sedan början av 2000 talet och
uttryckte hur trevligt han tycker att det har
varit.

Gullvi, Maj-Len, Kristian, Kaj och Kerstin
Mikaelikyrkan ska restaureras nästa år och
förslaget är att vi då får fira våra Kyrkdagar i
Lundby kyrka.
Helgen avslutade med lunch på Bryggans
restaurang på Öster Mälarstrand.En
trevligtradition att medlemmarna kan samlas
och äta lunch som avslutning på våra
Kyrkdagar.
/margith w.

Det här har vi gjort !

Studiebesök

Bowlarna

Tapani, Ingrid, Yvonne, Harry, Margith o Ulla-Britt

På fettisdagen, efter träningen, var vi bjudna
hem till Ulla-Britt och Håkan på
Fastlagssoppa med klimp. Soppan var
jättegod, lagom simmig med massor av
ingredienser. Klimpen serverades på sidan
om, så man kunde ta så många var o en ville.
Till soppan serverades svagdricka. Vi blev
alla nostalgiska och hade egna minnen av
gamla sopptillfällen.
Det blev en gemytlig och trevlig stämning
kring måltiden, med många glada skratt och
mycket surrande.

Onsdagen den 15 februari besökte
”Onsdagsgruppen” det Nya Vårdmuseet,
som nu finns i gamla lasarettets ena flygel.
Vi mottogs av vår guide Margarethe
Bylander, som varit med i uppbyggnaden av
museet. Mycket kommer från tidigare
magasinerade samlingar efter t ex dr Åke
Bomans utställning ”Sot och Bot” samt
vårdlärare Maj-Britt Johanssons samling.
Margarethe guidade oss med entusiasm runt i
olika salar, som förstås var i förminskad
storlek, men alla med dåtidens inredning och
instrument.
Apoteket var också mycket komplett inrett
med gammal gedigen inredning och även här
var guiden en mycket kunnig en fd.
apotekstekniker. Besöket avslutades med
kaffe.
Det är ett fint projekt, som här har grundats
och kommit långt på väg.
/Margaretha T

Tack Ulla-Britt o Håkan för att ni kom med
initiativet och för att ni bjöd oss på en trevlig
lunch.
Bowlarna/margith
___________________________________
Telefonlista till Styrelse och förtroende
valda:
Kenneth Rosbäck 072-152 53 00
Johan Franzén
070-155 37 50
Ture Viklund
070-642 68 23
Harry Enkulla
070- 829 41 05
Ulla-Britt Neider 076- 880 84 59
Dan Vikström
070- 772 73 55
Bjarne Nyholm
021- 35 11 21
Tapani Harju
021- 35 88 49
Kristian Sjödahl
070-888 71 02
Valberedning:
Margaretha Tarvainen 070-661 36 35
Martin Bergh
070-839 93 30

Intresserade lyssnare och en bra guide.
Så var det förr!
När man ser museiföremålen är man glad att
leva i vår tid, men nuvarande teknik.

Sånggruppen
träffas varannan onsdag för sångövning och
för glädjen att ses. Man blir ju så glad att få
sjunga och alla eventuella tråkigheter skakar
vi av oss och blir uppfyllda av glädjen att få
sjunga.
Många brukar vi också vara, ingen vill
missa tillfället att få sjunga.
Några uppträdanden har vi inte haft denna
säsong.
Nya deltagare är hjärtligt välkomna!
Med sångarhälsning
/Margaretha
______________________________________

Pidrogruppen
Kortspelarna träffas varje torsdag i
föreningslokalen kl. 13.00
Vi är i snitt 16-18 personer som samlas
varje vecka.
Det finns bord för minst 12 st till, så det är
bara att titta in.
Vi fikar tillsammans och har då kaffebröd,
oftast hembakat, i turordning inom gruppen.
Det är en skojfrisk stämning i gruppen och
vi tar och ger hjärtliga gliringar, med
samma varma hand.
Vi avslutar säsongerna med en inbördes
tävling. Spelare från gruppen deltar också i
Frismästerskapet. Oftast med goda resultat.
___________________________________
Kom och bowla med oss – trevligt och
socialt!
Bowling är en trevlig sport som inte är
ansträngande eller krävande. Vi spelar på
tisdagar mellan kl 11 och 12 men vi samlas
kl 10:45 för att välja klot och skor. Du
behöver alltså ingen egen utrustning utan
allt det som behövs finns att låna på plats.
Kom, van som ovan och prova på också du,
för 55 kr får du spela 3 serier (ca 1 timme).
Hoppas att vi ses på Bellevue!
/ Runar
___________________________________
Onsdagsgruppen träffas varannan vecka
Vi diskuterar aktuella händelser, några
handarbetar, en del spelar kort, någon
kanske läser något bra de hittat, berättelser,
Betraktelser eller från någon bok.
Vi fikar tillsammans och har trevligt!

Medlemsmöte!
Vi träffas i föreningslokalen den 19 april kl
15.30
Vi ska finslipa verksamhetsplanen för
resten av året och vill gärna ha så mångas
som möjligt idéer och förslag.
Vad vill vi ha för verksamhet? Är det snart
dags att hitta nya infallsvinklar för
verksamheten. Vill vi ha mer resor? Vill vi
gå på interna fester? Vill vi gå till dukat
bord och äta lunch tillsammans lite oftare?
Det finns säkert många bra idéer bland
medlemmarna hur vi kan förnya
aktiviteterna, med de personalresurser vi
har i dag.
Kom och diskutera! Föreningen bjuder på
fika m. dopp
Alla är välkomna den 19/4 kl halv fyra!
/styrelsen
___________________________________
Stadsvandring
Vi ska ”hänga på” de populära
stadsvandringarna under maj månad. Man får
mycken ny och intressant information av
skickliga berättare.
Så, lär känna vår vackra stad!
Eftersom datum inte är klart i skrivande
stund, kan den som är intresserad av att gå
med, anmäla sig till Ulla-Britt Neider på tfn
070-818 41 53
Ulla-Britt kan lämna närmare info när
aktiviteten ska ske och vilken av vandringarna
det blir.
__________________________________
Resa i maj!
En resa i slutet av maj är under planering. Nu
har alla möjlighet att vara med och ge förslag
på resmål.
Kanske en tur på Mälaren?
Kanske Ängelsberg med Oljeön och ett besök
där stora skogsbranden härjade.
Eller en heldags bussresa lite längre bort?
Det finns fortfarande mycket kvar att se.
Hör av dig till någon i styrelsen om du har
nå’t resmål som du vet är intressant för
många. Ju fler förslag att välja på desto bättre
resa!

