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Vi har haft årsmöte där Lars Sund 
medverkade och berättade om sitt 
författande och om trilogin om Dollar-
Hanna. 27/3 visas Colorado Avenue på 
biograf Zita. Det är ingen stor biograf så 
boka biljetter via Finlandsinstitutet för att 
försäkra er om plats. 
På årsmötet valdes en ny styrelse där 
jag fick förtroendet att leda föreningen 
två år till. Jag kommer från Vörå och 
arbetar med Analys och verksam-
hetsutveckling på Spendrups. 

Övriga styrelsemedlemmar  
presenteras i utskicket och jag ser 
verkligen fram emot att få jobba 
med dem. En verksamhetsplan 
antogs på årsmötet och den är 
ramen för 2008, men vi välkomnar 
nya idéer. Det är svårt för oss att 
veta vad ni vill att vi skall ha för 
verksamhet om ni inte berättar det 
för oss! 
 
FRIS har också haft årsmöte och 
valt ny styrelse. Hanna Lindell 
som arbetade som förbunds-
sekreterare för några år sedan 
valdes till ordförande. Jag har 
varit med i arbetsgruppen som 
arbetat fram den nya styrelsen 
och jag ser med tillförsikt fram-
tiden an. Förhoppningsvis kom-
mer vi att se mera av FRIS fram-
över. Vi vet i dagsläget inte om 
tidningen Finlandssvensken kom-
mer att återuppstå – allt beror på 
om FRIS kommer att beviljas 
bidrag eller ej. 

Det har kommit ut en ny finlands-
svensk sångbok som vi gärna vill 
stifta bekantskap med. Därför 
ordnar vi en dag för allsång nu i 
vår och en fortsättning på hösten 
om intresse finns. Kören 
medverkar givetvis och dessutom 
vår egen Håkan Södersved.  
 
Vi har svårt att locka yngre 
medlemmar så nu har vi en hel 
del spännande planer! Det första 
är att se till att vi får en 
fungerande hemsida. Adressen är 
www.osterbotten.se och inom kort 
kommer den att få en ansikts-
lyftning.  
   
I kalendariet på sista sidan ser ni 
att det händer en hel del med 
Österbottnisk anknytning i Stock-
holm. Hoppas att vi ses på något 
av arrangemangen ! 
 
Carina 

 
 

Dags att betala medlemsavgiften 
 
Föreningens enda inkomstkälla är 
medlemsavgiften, så för att vi skall 
kunna fortsätta driva föreningen är 
det viktigt att alla medlemmar betalar 
avgiften. 
 
Medlemsavgiften är: 
 
150 kr per person 
125 kr pensionärsavgift 
 230 kr per hushåll 
 
Betala in på postgiro 715516-1 och 
ange namn och adress. 
  
 
 

 
Besök på Armémuseum 
 
Välkommen till en guidad visning av Sveriges sista 

stora krig, 1808-1809, när Sverige och Finland gick 
skilda vägar. 

 
Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm, T-
bana till Östermalmstorg, buss 47 och 62 
 
Söndagen den 6 april kl 13.00. Visningen pågår 
en timme och det är begränsat antal till 30 
personer. Samling plan 1 till höger om entrén 
12.45 för att anmäla sin närvaro. Ingen avgift för 
föreningens medlemmar.  
 
Anmäl med namn och telnr senast fredag 4/4 till 
Krister Nordström, krister.nordstrom@vattnet.com 
eller Berit Bäckfors, beritbackfors@gloclanet.net 
tel 08 711 80 09 
 
Efter visningen finns det möjlighet att avsluta med 
en kopp kaffe i restaurang Druvan plan 1. 
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Du inbjudes härmed att åka på en resa till Åbo den 18-20 april 2008 tillsammans med medlemmar ur Föreningen 
Finlandssvenskar i Mälardalen (FVM). Vi kommer att besöka Åbo slott, det nya stadsbiblioteket och 
Skärgårdsmarknaden samt på Åbo svenska teater se föreställningen ”De 39 stegen”, Alfred Hitchcocks berömda 
deckarfilm i ny, rasande snabb komeditappning. Pjäsen hade urpremiär 2006 i London och utnämndes till årets 
bästa nya komedi på West End. Dagen avslutas med middag, innan vi åker tillbaka med Finlandsbåten. 
Paketpriset för detta erbjudande är 1500 kronor och då ingår båtresa inkl tvåpersonershytt,två middagar, två 
frukostar och guidning samt teaterbesök. Bindande anmälan senast 24/4 till Ann-Marie Palm tfn 016-35 66 69 eller 
070-635 83 25. 

 
Berits mathörna 
 
Biff a la Stroganoff (6-7 pers) 
 
1600 gr nötkött skärs i sockerbitsstora tärningar 
200 gr färska, skalade rödbetor i tärningar 
2 strimlade lökar 
salt och vitpeppar 
2 msk vetemjöl, 
vatten eller buljong att späda med 
  
Smaka av såsen med 2 dl grädde, 1 tsk senap, 2 msk 
tomatpuré   
1 saltgurka i små tärningar och salt. 
 
Kött, rödbetor och lök brynes i en stekpanna i 
omgångar. Strö över lite salt, vitpeppar, mjöl och bryn 
lite till. Lägg över i en gryta, vispa ur pannan med hett 
vatten eller buljong, häll över i grytan som står på 
spisen för kokning på svag värme. Rör om i grytan och 
späd med mera vatten om det behövs. Grytan får koka 
tills rödbetorna är kokta och köttet känns mört. 
 
 Då iblandas grädden, senapen, tomatpurén, 
saltgurkan och eventuellt salt. 
 
Ett gott potatismos hör till när Stroganoff serveras. 
 
Potatismos 
 
Potatis, 1 – 1,5 kg 
Salt 
Mjölk kokas upp med en klick smör och salt. 
 
Skala och dela potatisen i bitar. Värm under tiden 
kokvattnet. Strö över 1 tsk salt, koka i ungefär 20 
minuter. Häll av kokvattnet och pressa potatisen med 
potatispress för att få ett slätt mos. Tillsätt en klick smör 
och bearbeta moset med elvisp utan mjölk. Tillsätt lite 
åt gången av den varma, kokta mjölken och vispa igen. 
Upprepa proceduren tills moset känns luftigt. 
 
 
PUBKVÄLL 17/4 18.30 på S:t Clara Bierhus, Lilla 
Nygatan 17 i Gamla Stan. Kom förbi och träffa andra 
österbottningar! 
 
 
VÅRRUSET 4/6 tänkte vi delta i! Det är ett motionslopp 
på 5 km, enbart för damer. Om vi blir minst sex tjejer 
ingår picknick och blir vi många kanske vi kan fixa fram 
t-shirts åt oss. Anmäl er till Carina på 
carina.hoijer@spendrups.se senast 1/5. 
 

 
”Vi över 60” fortsätter 2008  
 
Välkommen till träffar på nytt ställe och ny veckodag! 
 
I fortsättningen är det, kl 13 – 15, andra torsdagen i 
månaden som gäller på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46 – 48,  i slutet av Timmermans-
gatan, som är en tvärgata till Hornsgatan, första till 
vänster efter Mariatorget räknat från Slussen.  
T-bana är Röda linjen uppgång mot Mariatorget eller 
Pendeltåg till Södra station. Bussarna 43, 55 och 66 
har hållplats Fatbursgatan  framför Timmermans-
gården, som har en gårdsplan mot gatan. Bussarna 43 
och 55 passerar Slussen och 66:an kommer från 
Reimersholme. 
Vi kommer direkt in i stora hallen som är möblerad till 
café där var och en köper kaffe och bröd, ofta 
hembakat, sitter ner och pratar. Vi får också tillgång till 
ett eget rum för mera prat när kaffet är urdrucket. 
Torsdag  10 april och 15 maj träffas vi. 
 
VÅRUTFLYKT I MAJ 
Torsdag 15 maj avslutar ”Vi över 60” säsongen med en 
utflykt till Katarina Torfason i Märsta, som är både 
konstnär och författare, född i Kronoby. Katarina hade 
målningar utställda redan 1991 på Nordiska museet i 
samband med föreningens bokutställning, ”Vi Topelii 
folk”. Vi åker pendeltåg och buss och är framme 
omkring kl 13 hos Katarina. Där får vi  en: 
 
”Hemma hos Katarina dag” 
 
¤  Katarina presenterar sina konstverk och bjuder på 
förfriskningar  
¤  Kaffe och äppelkaka i trädgården om det är fint väder 
¤  Katarina berättar om sitt författarskap och sin första 
bok   
   Bröllopet som är filmad och visad i TV i Finland och 
Sverige 
¤  Vi får se en DVD-film av Bröllopet, 30 min. Tid för 
prat! 
¤  Vi går en guidad promenad (c:a 20 min) till Sundveda 
björkbacke, som har inspirerat Katarina till flera 
konstverk. 
Allt detta får vi för 1000 kr som vi delar på 10 – 20 
deltagare. 
 
Bindande anmälan nödvändig. Restider och adress 
lämnas när anmälan görs till Berit Bäckfors tel 08-711 
80 09, beritbackfors@glocalnet.net  eller  
Annie Karjalainen tel 08-742 75 00 
  
Välkomna! 
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Styrelsen 2008 
 

 
Kerstin Åkergård         Camilla Mattsson          Ken Gammelgård         Ros-Marie Rönnqvist    Monica Skogman 
Petalax,Pörtom            Smedsby,                  Karleby            Sundom        Kristinestad 
högskoledjunkt             sälj/forskning     utredare            chefssjuksköterska       egen företagare 
   
 

 
Krister Nordström          Terese Smulter          Anna Jakobsson            Ottilia Boström Iskanius Evelina Knipström 
Vasa           Malax      Vasa             Kristinestad  Västerhankmo 
stadsbud          elevassistent   handläggare            jurist   studerande 
 
 
 
 
Allsångssöndag 20 april kl 14.00 
 
i Samlingssalen, Birkagården, Karlbergsvägen 86 B. Buss 47 från Centrum mot Tomteboda till hpl N 
Stationsgatan framför Birkagården. 
 
En ny finlandssvensk sångbok har kommit - Sånger för alla, 
utgiven av Finlands svenska folkmusikinstitutet i Vasa. Ann-Marie Häggman och Nina Stendahl har valt 
ut sångerna i boken. Den innehåller 173 sånger försedda med ackord och kommentar som berättar 
visans historia. Sångboken innehåller finlandssvenska stamsånger (Runeberg, Topelius m fl), folkvisor, 
andliga sånger,  julsånger och svensktoppslåtar, 11 sånger är också försedda med finsk text. 
 
Kom till Allsången och köp sångboken till nedsatt pris: 200 kr (28 Euro i Finland). Av 80 beställda böcker 
finns det 30 ex som inte är reserverade. Alla böcker säljs av Berit Bäckfors,  7118009, på Allsången 20 
april. 
 
Kom och sjung med kören ur den nya sångboken. Håkan Södersved bidrar med 
dragspelsmusik. 
 
När vi sjungit oss hesa avslutar vi i Caféet med kaffe och dopp, som var och en betalar till 
skolungdomar som sköter serveringen. 
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Avsändare: Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Höijer, Fasanvägen 29C, 
192 55 Sollentuna 
 
 
Vad händer i Stockholm ? 
 
 
 22/3 18.30 Family Meeting visas på biograf Zita. Wentus Blues Band uppträder på Fasching samma kväll! 
Dokumentär, Regi: Heikki Kossi, Längd: 84 min, Språk: svenska och engelska. 
Varma möten och passionerat musicerande i en dokumentär om Wentus Blues Bands 20-årsfestturné. Med blues- 
och rocklegender som Eddie Kirkland och Louisiana Red, Rolling Stones ex-gitarrist Mick Taylor, Fabulous 
Thunderbirds galjonsfigur Kim Wilson, Sven Zetterberg och Clas Yngström, Omar Dykes från Omar & The Howlers, 
The Savages solist Barrence Whitfield m fl. 
 
27/3 18.30  Colorado Avenue visas på biograf Zita, biljetter 70 kr, bokas på 08  23 20 20 
Drama, Regi: Claes Olsson, Längd: 120 min, Språk. svenska, engelsk text. 
Ofärdsår, inbördeskrig, spritsmuggling och romantik i en epokfilm om det självständiga Finlands första år med 
vackra bilder och noggrann tidsskildring. Baserad på Lars Sunds romaner. Med: Birthe Wingren, Nicke Lignell, 
André Wikström, Ylva Ekblad, Peter Kanerva m fl. 
 
5/4 21.00 – 01.00 dans i Kulturhuset i Upplands Väsby till Gideons 
 
6/4 13.00 Besök på Armémuseét – se information på annan plats i utskicket 
 
16/4 16.00 Terjärv Ungdomsförenings revy "Vipanoo - paninaa?" gästar Västerås, Malmabergets Mötesplats. En 
traditionell revy med fristående sketcher. Mera info från  Margith på tfn:021 35 92 01 
 
17/4 18.30 Pubkväll på S:t Clara Bierhus, Lilla Nygatan 17 i Gamla Stan 
 
20/4 14.00 Allsång – se information på annan plats i utskicket 
 
 
26/4 17.00 Terjärv manskör under ledning av Kenth Granbacka besöker oss och ger konsert tillsammans med 
Österbottniska kören i Upplands Väsby och Österbottniska kören i Stockholm i Vilunda kyrka, Upplands Väsby 
 
27/4 11.00 Malax damkör medverkar i högmässan i finska kyrkan 
27/4 11.00 Terjärv manskör medverkar i högmässan i Vilunda kyrka 
 
6/5 kl 18.30 TEATER: HISSVÄGRAREN MED LASSE PÖYSTI.  
En underfundig monolog som Bengt Ahlfors har skrivit och regisserat speciellt för Lasse Pöysti på Lilla Teatern i 
Helsingfors. En tragisk komedi om en ensam man i Tölö, hans hund, hans slumpartade möten med en ung kvinna, 
och hans speciella förhållande till en hiss. Och till Grace Kelly. ”Lasse Pöysti briljerar i en tankeväckande 
enmansshow” (Vasabladet). 
På svenska. (100 kr) 
 
4/6 Vårruset – ett motionslopp över 5km för damer 
 
 
Vår egen hemsida www.osterbotten.se är under rekonstruktion. Vi håller på och uppdaterar den och vår 
plan är att den skall bli vår primära kanal för information eftersom vi via den snabbt kan nå ut med 
information. Eftersom alla inte använder webben kommer vi givetvis även i fortsättningen att göra dessa 
utskick. 
 
Om du behöver någon att prata med kan du ringa någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av 
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Karin Holmlund (Närpes) 08 580 31624 eller Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63. 
 
Om ni vill få information t ex från Finlandshuset, utbud av teater, påminnelser om aktiviteter via e-post – 
sänd ett mail med för- och efternamn från den adress som ni vill få informationen till, till Berit Bäckfors. 
beritbackfors@glocalnet.net. 
 
Styrelsen nås t ex via mail carina.hoijer@spendrups.se eller telefon 070 662 7948. 
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