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ÅRETS HÖSTFEST
19 september. kl 18.00 Blekholmsterassen 15, Hirschenkeller

Den 19 september ordnas en höstfest på Hirschenkeller i Stockholms 
centrum.
Det bjuds på mat samt musik av vårt finlandssvenska/österbottniska 
stjärnskott Johan Becker. Johan har ni sett och hört i bl.a. Fame Factory, 
Star Pilots och den svenska melodifestivalen. 
Vi har ett begränsat antal biljetter till den subventionerade festen så boka 
snabbt genom att betala 300 SEK in till Postgirot: 71 55 16-1. Referens: 
HIRS + ditt namn +antal personer du bokar för. I priset ingår: mat (buffe), 
musik och inträde till nattklubben efteråt för de som vill fortsätta. 
Vi ses på Hirschenkeller!
P.s. Anmäl mat allergier till info@osterbotten.se

www.osterbotten.se

MONICAS SPALT

Sommaren lider mot sitt slut 
och det är dags att mötas 
igen. Jag hoppas att alla 
har haft en skön sommar. 
De flesta har säkert besökt 
Österbotten.

I höst bjuder vi på fler 
aktiviteter än någonsin. 
Det blir bl a Höstfest, 
Allsångscafé, Afterwork, 
Berits aktiviteter för er över 
60, Glöggmingel mm, och 
glöm inte att reservera lilla jul 
för vår populära julfest.

Föreningen måste satsa för 
att rekrytera nya och yngre 
medlemmar, även om det 
kostar. Jag antar att det blir 
”knorr i leden”. Vi har också 
ambitionen att skapa nya
traditioner i Stockholm. Vi 
uppmärksammar svenska 
dagen den 6 november, samt 
planerar sillfrukost på Valborg 
och villaavslutning för dem 
som är kvar i stan nästa höst.

Monica Skogman

Foto Peter Knutson

Foto Peter Knutson

BECKER SATSAR PÅ 
EGET ARTISTERI 
  
  
Johan Becker, 39, går sina 
egna vägar som artist. I 
vintras mötte tv-publiken 
honom som sångare i gruppen 
StarPilots. Den 19 september 
har österbottningarna i 
Stockholm en chans att möta 
honom live på restaurang 
Hirschenkeller. 
Johan Becker är Närpesbon 
som 2004 vann svenska Fame 
Factory. Efter framgången i 
Fame Factory blev det snabbt 
ganska tyst om Johan Becker, 

tills han dök upp som sångare 
i Star Pilots i melodifestivalen med 
låten ”Higher”. Star Pilots gick inte till 
final, men blev en av de mest spelade 
låtarna. För Becker betydde det att 
kalendern snabbt fylldes, gigg i 
Sverige, Finland och England har 
avlöst varandra. 
”Ett artistliv består ofta av 90 procent 
uppförsbacke och 10 procent 
framgång. Jag halkade in i Star Pilots 
och min röst passade bra för deras 
mix av rock och klubbmusik.” 
”Nu vill jag satsa på mitt eget artisteri, 
ta fram låtar som får folk att må bra 
och som de tycker om att lyssna på 
och dansa till.” 
Johan Becker kommer från Närpes, 
men är född på Kaptensgatan i 
Helsingfors. Han var fyra år när 
familjen flyttade till Österbotten och 
skrattar fortfarande gott när 
han hör videoinspelningar från de 
första barndomsåren. 
”Jag talade riktig Helsingforsiska när vi 
kom till Närpes.” 
Han började spela trummor som 
sjuåring och hade i tonåren 
ett eget hårdrockband Black&Becker. 
Läs hela intervjun på 
www.osterbotten.se

Markus West



SNÅLSOPPA
5-6 personer.
(Förenklad snabbvariant för oss utan grönsaksland.)

1 liter vatten värms upp
1 påse frysta sommargrönsaker, 1 kg
1 liten purjolök, finskuren
 4-5 små färska potatisar i bitar
2-3 dl frysta ärter eller 200 gr ärtskidor
1-2 teskedar salt
Persilja och dill
25 gr smör, eventuellt grädde
1 liter mjölk
3 msk mjöl till redning

Koka först potatisen några minuter, koka sen 
grönsakerna nätt och jämt 
mjuka i saltat vatten. Tillsätt mjölken, koka upp. Red 
av soppan med 
vetemjölet, som först rörts ut i kallt vatten.
Lägg i persilja och dill, eventuellt grädde. Smaka av 
med smör och salt.

Önskas en matigare soppa , lägg till sist i prinskorv 
eller knackkorv skuren i skivor. Värm försiktigt 
soppan. Snålsoppan är säsongsbetonad mat, som 
blir bäst på nyskördade, späda grönsaker och färsk 
potatis ur landet.

KLAPPGRÖT
4-5 personer

5 dl vatten kokas upp med
2 dl lingonsylt. Sila bort skalen av lingonen. Eller 
använd 1,5 dl saft.
1 dl mannagryn vispas i. Koka 4-5 min på svag 
värme under omröring.
Häll upp gröten i en skål, ställ skålen i kallt vatten. 
Vispa kraftigt tills
gröten blir ljus och pösig.
Serveras med kall mjölk.

Smaklig måltid!

Berit Bäckfors

”VI ÖVER 60” hösten 2009 
Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48 på Söder nära Södra 
station. 
Välkommen andra torsdagen i månaden, kl 13 – 15.  
Höstens första träff blir 10 september. Följande 
träffar blir 8 oktober och 12 november. Tema för 
hösten föreslår vi blir ”Flytten till Sverige”. 
En eller två personer per gång berättar sin historia.
Jullunchen är planerad till fredag 4 dec kl 12.00. 
Mer information om jullunchen i nästa utskick.

Vi ses!

Berit Bäckfors, 08-711 80 09 
beritbackfors@glocalnet.net eller 
Annie Karjalainen 08-742 75 00

KÖRSTART
14 september kl 17.30 i Finska kyrkans samlingssal 
  
Varje måndagkväll övar Österbottniska kören 
finlandssvenska och även andra sånger 
under Elin Maria Gäddas ledning 
i Finska kyrkans samlingssal i Slottsbacken, Gamla 
Stan. 
  
Vi välkomnar glatt nya körmedlemmar! 
  
Elin-Maria tel. 08 778 38 45 eller 070 631 84 52

TEATER

Svinalängorna av Susanna Alakoski spelas av 
Riksteatern i Sverige i samarbete med Wasa Teater 
i Österbotten med skådespelare från Vasa, bl a 
Sonja Ahlfors, Eva Millberg, Jari Nissinen, Joanna 
Wingren.
Regissör Michaela Granit.
 
Svinalängorna spelas söndag 22 nov kl 16.00 
på Diselverkstaden, Markusplatsen 17, Nacka. 
Biljettpris: 200 kr. Reserverat 20 bra platser. 
Från Slussen Saltsjöbanan eller buss 401 mot Älta, 
gå c:a 350-400 m.
 
Svinalängorna spelas även på Riksteatern i 
Hallundavägen 30, Norsborg
söndag 17 jan 2010 kl 18.00. Biljettpris: 150 kr. 
T-bana mot Norsborg,hlpl Hallunda.
 
Biljetterna släpps 1 sept. Alla som vill se 
Svinalängorna ring 08-711 80 09 eller  maila 
beritbackfors@glocalnet.net  så snart ni fått 
föreningsbladet. Läs mer på www.riksteatern.se 
 
Med teaterhälsningar,
Berit



Följ med på 
KLÄTTEREVENT
11 oktober Banvaktsvägen 20

Vi får pröva på att klättra 
med toppsäkring och hjälp 
av certifierade instruktörer 
på Solna Klättercenter. 

Banvaktsvägen 20  
Den 11 oktober 2009 
klockan 15-17.
Kostnad inkl hyra av 
utrustning 290 kronor 
bindande anmälan till 
info@osterbotten.se

INTERVJU OCH BILDER PÅ HEMSIDAN

Porträttperson denna gång är Johan Becker från 
Närpes. Du kan läsa  intervjuven på föreningshem-
sidan. 
Passa även på att kolla in bilderna från Picnick och 
Vårruset under bilder som du hittar på första sidan 
på hemsidan www.osterbotten.se

Foto Monica Skogman

   

DIALEKTFILM
7 november, Bellmansgatan 15 Fris lokal

Terese Smulter kommer att visa sina filmer Bergö 
och Malaxdialekten som spelades in 2005-2007. 
Filmerna behandlar bla dialektens ursprung, vara 
eller icke vara och hur pratas dialekterna idag i 
Bergö och Malax. 
Förhandsanmälan till info@osterbotten eller ring 
Monika på 070-8100114.

Filmförevisningen är indelad i två visningar
Bergö kl 14.00
Kaffe säljes i pausen
Malax kl 15.00

Alla hjärtligt välkomna!

ALLSÅNG
4 oktober, kl.14.00 Bellmansgatan 15 Fris lokal

I början av augusti reste några medlemmar till 
Mariehamn med Viking Lines M/S Isabella genom 
vår underbara skärgård för att se opera ”Joel”.
Operan är skriven av österbottningen Lars Huldén 
med nyskriven musik av Nikolo Kotzev, bosatt på 
Åland sedan några decennier. 
Kotzev utgick från librettot då han skrev musiken, 
berättade han i en intervju strax innan premiären. 
Han tonsatte ord för ord utan att behöva göra större 
ändringar i Huldéns text. 
Operan handlade om konstnären, författaren och 
särlingen Joel Pettersson från Åland. Kvällen innan 
föreställningen läste jag librettot vilket gav mig en 
större behållning av operan. Innan föreställningen 
guidades vi i det nya kongresshuset - Alandica 
av Ann-Louise Djupsund (född Forsman) från 
Närpes. Hon är VD på Hotell Arkipelag där hon 
även hade ordnat med en utsökt supé till oss efter 
operabesöket. 

OPERARESA TILL ÅLAND

Text och foto Monica Skogman

Som sponsor till föreningen får Ni annons på 
webbplatsen och motsvarande annons i föreningens 
utskick som görs i pappersformat ca 4gånger per 
år. Bidrag från sponsorer används till föreningsverk-
samhet. Annons i formatet bredd 200 x höjd 60pxl 
samt länkning till er hemsida vid klick. Pris helår 
3000kr, för mer info maila: info@osterbotten.se 

Välkomna att sjunga tillsammans med 
Österbottniska kören under Elin-Maria Gäddas 
ledning! 
Ta med finlandssvenska sångboken (om du äger en 
sådan). 
Efter allsången serveras kaffe/te med hembakta 
läckerheter.

After Work kvällarna på Mest Bar&Kök förra 
vintern blev en succé. Nu tar vi ny fart. För att 
den som vill ska kunna göra kvällen till en rutin 
samlas vi från och med den 9 oktober första 
fredagen varje månad (paus i december).

Välkomna!

AFTERWORK
9 oktober, 6 november kl from 18.00 Mest Bar 
& Kök, Götgatan 44 

SPONSRA OCH FÅ EN ANNONS



10 september Vi över 60, Timmermansgatan 46-48 kl. 13-15

19 september   Höstfest på Hirschenkeller from kl.18.00 

4 oktober Allsång, Bellmansgatan 15 i FRIS lokaler kl. 14.00- 17.00 

8 oktober Vi över 60, Timmermansgatan 46-48 kl. 13-15

11 oktober  Klätterevent på Solna Klättercenter kl. 15.00 - 17.00 

9 oktober Afterwork  på Mest Bar & Kök, Götgatan 44 from kl 18.00

7 november  Dialektfilm Bergö och Malax

12 november Vi över 60, Timmermansgatan 46-48 kl. 13-15

6 november Afterwork på Mest Bar & Kök, Götgatan 44 from kl 18.00

28 november Julfest på Luma Park

6 December  Glöggmingel

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/o Skogman, Birger Jarlsgatan 112 6 tr
114 20 Stockholm

B-FÖRENINGSBREV
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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.

Teaterintresserade
Kontakta mig, (genom mail eller tel nr) om ni önskar 
beställa biljetter eller få information om utbud från 
Stadsteatern, där jag är ombud. Berit Bäckfors, tel 
08-711 80 09, beritbackfors@glocalnet.net 

Foto Terese Smulter

Vad har vi gjort sen sist Du hittar mer bilder på hemsidan www.osterbotten.se

Svenska Österbottningar i Stockholm ställde upp med sju 
hurtiga medlemmar som sprang eller gick vårruset. Lop-
pet gick av stapeln 27 maj och vädret var till våran fördel. 
Efteråt var det picnic i det gröna.
Nästa år hoppas vi få ihop åtminstone två lag till vårruset.

VårrusetPicknick vid Tantolunden
Den 30:e maj ordnades den traditionella picknicken vid 
Tantolunden. Vädret var på topp och så även alla 25 
besökare. Picknickmaten som bestod av rostbiff, potatis-
sallad och grönsallad lät oss väl smaka.

Kontaktuppgifter
Ordförande Monica Skogman tel 070-8100114
www.osterbotten.se          info@osterbotten.se


