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Elin Blom, 16, upplever i höst sitt livs 
största äventyr.

Hon har gjort succé i det inledande 
omgångarna av svenska Idol.

Andreas Carlsson, en av tre Idol-
domare, var helt tagen av Elin från 
Terjärv.

Så här sa han om henne:

”Du har utseendet och du har rösten. 
Du är en drömartist.”

För Elin är det inte bara Idol som 
har gjort hösten speciell. Hon har 
också flyttat till Stockholm för att gå i 
Kulturama Gymnasium. Där ska hon 
utbilda sig till sångare och låtskrivare.

”Jag har alltid velat flytta till Stockholm. 
När jag hittade Kulturama kände jag 
genast att det är rätt plats för mig. Det 
finns också så många fler möjligheter 
att arbeta med musik i Sverige.”

Sex veckor i den nya skolan har gett 
Elin mersmak.

”I början av hösten har jag satsat mest 
på Idol. Jag hoppas att det håller hela 
hösten.”

Hur har du upplevt Idol?
”Det har varit jätteroligt. Speciellt 
den första livesändningen. Det var 
en fantastisk stämning i publiken. 
Jag trivs i direktsändning och njuter 
av att stå på scen.”

Läs hela intervjun på med Elin på

www.osterbotten.se

Markus West

Hon är en drömartist

Artistfakta

• Elin Blom från Terjärv är inte den första österbottniska artisten som 
slår igenom i Sverige.
• Johan Becker från Närpes vann Fame Factory 2004. Förutom ett 
stipendium på 162.000 kronor fick han segerpriset på 345.002 kronor.
• 2003 höll sig Fredrik Furu från Jakobstad kvar i Fame Factory i elva 
veckor.

Foto Daniel Ohlsson/Tv4

VÄLKOMMEN PÅ JULFEST 27 NOVEMBER

Vår traditionella julfest med dans ordnas i år på ”Den Glada Restaurangen” vid Karolinska 
Sjukhuset i Solna. Restaurangen öppnar klockan 18.00 och samtidigt tänder vi marschaller 
för att visa vägen. 
Från Karolinska Sjukhusets i Solna huvudingång är det ca 150 meter att gå (står du framför 
huvudingången är det till höger). 

Traditionellt julbord serveras inklusive kålrots- och morotslåda som lagas av en duktig österbottnisk 
kock. Glögg, ett glas vin eller öl samt snaps ingår i priset 350 kronor för medlem i föreningen. 
Gäster till medlemmar betalar 450 kronor. Reservera gärna plats på festen redan nu genom 
inbetalning till föreningens plusgirokonto 71 55 16-1, dock senast den 19 november. 

Blå buss nummer 3 från Södersjukhuset via Slussen och Centralen har täta turer, 7-8 minuters 
intervall. Buss nr 69 går längs hela Sveavägen gör två turer per timme.
 
Referens: Julbord och namn

SOMMARMARKNAD I 
KRISTINESTAD

Under sommaren ordnas det 
många festivaler, karnevaler och 
tillställningar runt om i Österbotten, 
men för en Kristinestadsbo är det ett 
måste att förlägga sommarns besök 
just under sommarmarknaden. I 
själva stamstaden bor det cirka 4 000 
invånare. Till sommarmarknaden 
beräknas det komma 60 000 – 70 000 
besökare. Det är här många utflyttade 
Syd-Österbottningar samlas och 
minglar en gång per år.  

Jag måste erkänna att jag inte besökt 
Österbotten på sex år då jag träffat 
släktingar och vänner på annat håll. 
Nya fina vägar har byggts men i 
övrigt var mycket sig likt. En sak 
som jag speciellt noterade och helt 
hade glömt bort var - hur vänligt 
alla bemötte varandra. En stressad 
stockholmare ”baxnar” nästan av all 
omtanke och trugande. Det är lätt att 
bli bortskämd, så det blev en ganska 
kort visit, men en sak är säker och 
det är att jag kommer att besöka min 
hemstad oftare i fortsättningen. 

Monica Skogman



FIRA SVENSKA DAGEN
PÅ FINLANDSINSTITUTET

Vi firar Svenska dagen den 6 
november på Finlandsinstitutet i 
Stockholm med mingel och dans. 
Ta gärna med dig en vän.
Festen börjar kl. 18.30 med en 
välkomstdrink,följt av mat (kött 
eller fisk) med ett glas vin, öl eller 
alkoholfritt. Detta avrundas med kaffe 
och kaka. Mera vin kan köpas i baren. 
 
Dans kl. 20.00 – 23.00 till Jiges 
orkester

Platsen är Finlandsinstitutet, 
Snickarbacken 4 

 
Priset 100:- per person 

Du anmäler dig genom insättning på:

Bankgiro nr: 170-0871 eller 

Plusgiro nr: 79 17 86-7 och anger 
namn och telefonnummer, textat.

 
Vi behöver din anmälan senast 
onsdagen den 27 oktober
Hjärtligt välkommen!

Arrangör: Fris

MILJÖPARTIST FRÅN 
K:STAD

Susanne Nordling, som kommer 
från Kristinestad, blir gruppledare 
för Miljöpartiet i Solna när nya 
fullmäktige samlas.

Miljöpartiet gjorde ett bra val i höst 
i Solna och ökade från fyra till sex 
mandat

Susanne Nordling, som var första 
namn på MP-listan, är nöjd med 
resultatet.

”Vi har gjort ett jättebra val. Det 
var dubbelt fler som röstade på 
Miljöpartiet nu, jämfört med för fyra år 
sedan.”
Susanne Nordling fick 97 person-

röster i valet.

Politiskt väntar fyra intressanta år i 
Solna. Byggnads- och trafikfrågorna 
är heta. Solna är den kommun i 
Norden där det byggs allra mest just 
nu, med Nya Karolinska sjukhuset 
som det överläget största bygget.

SOMMARBILDEN 2010

Många fina fotogarfier kom in men endast en vinnare kunde krönas. Den som 
tar hem första priset är Hanna Söderback med sin fina “skäribild”.
Motivering: Hanna har fångat solnedgången i rätt tid och utan blixt. Hon har 
lyckats komponera ihop bilden med förgrund och bakgrund som bildat en 
vacker helhet. På hemsidan kan du se bilderna i färg www.osterbotten.se

Vinnare  Långskär, Hanna Söderback

1.

1. Bollhav sommaren 2010, Marika 
Svalskulla
2. Solnedgång, Ulrika Tallgård
3. Cykel Oxford Yvonne Österbro
4. Eva Blomkvist
5. Båten vid stranden,Replot,Anne-
Marie Snickars

2.

3.

4.

5.



VILLAAVSLUTNING I STAN

Veneziaden har gjort entré i 
Stockholm. Sista helgen i augusti 
samlades 50 österbottningar vid 
Hammarby roddklubb för att fira en 
äkta österbottnisk villaavslutning. 
Även om vi i år avstod från att skjuta 
raketer så var fetsten hellyckad. 
Trubaduren Patrick Linman från 
Taklax underhöll med låtar från sin 
breda repertoar.

Villaavslutningen är en legendarisk 

WHISKY SOM SMAKAR CHOKLAD

Jag älskar whisky. Därför var det naturligt att nappa på föreningens anbud 
om en dagsutflykt till Mackmyra. Mackmyra är en vacker gammal buksort 
intill Gävleån. Nu är det länge sedan järnhanteringen upphörde. I dag är det 
whiskytillverkning som gäller.

Jag var skeptisk när jag först hörde talas om svensk whisky. Kan det 
verkligen vara någonting? Mackmyra överträffade alla förväntningar. 

Jag blev förtjust i Mackmyras whisky som lagrats på gamla sherryfat. Den 
sherry som mognat i fatets väggar ger Mackmyran en söt smak, med toner 
av torkade russin och choklad.

Markus West

Varmt välkomna på allsångscafé 
söndagen den 31 oktober 
klockan 14.00 till Fris lokal på 
Bellmansgatan 15. 

Elin Maria Gädda leder allsången 
och Håkan Lönnqvist från 
systerföreningen i Upplands Väsby 
ackompanjerar. Sånghäften finns för 
utlåning. I pausen serveras kaffe & 
kaka.

Föreningens hurtiga deltagare i Vårruset bjuds på 
välförtjänt picknick som dukas upp efter målgång.

PIDRO

Vi spelar Pidro igen den 12 november klockan 18.00 i 
källarlokalen på Birger Jarslgatan 112. 
Föreningen bjuder på snacks men ta gärna med egen 
dryck. Meddela Monica på telefon 0708 100 114 om du blir 
sen.
Välkommen!

GLÖGGMINGEL 
 
Måndagen den 6 december kl. 
18:00, Bellmansgatan 15.
Välkommen på det traditionella 
Glöggminglet på Finlands 
självständighetsdag. 

Det bjuds på glögg, pepparkakor, 
lussekatter och underhållning. Precis 
som i fjol kommer tomten med 
julklappar, så ta med dina egna eller 
någon annans barn och kom och 
mingla!

Föranmäl barnen till 
info@osterbotten.se. 

Skriv namn och ålder eller ring Monica 
på 070-81 00 114.

festhelg i Österbotten. Den firas som 
avslutning av sommarsäsongen på 
stugan. Venziaden är en eldfest där 

brinnande marschaller spelar en viktig 
roll. Fler bilder hittar du på hemsidan.

Text Markus West Foto Terese Smulter

NYA MEDLEMMAR
 
Hans Lorestedt, Franck Thomas, Maya Smulter, Ann-Lis 
Thors, Mikaela Rinaldo, Johan Rinaldo, Loke Rinaldo och 
Mikael Ahlqvist.

ALLSÅNG



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

B-FÖRENINGSBREV
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Kontaktuppgifter
Ordförande Monica Skogman tel 0708-100 114
www.osterbotten.se            info@osterbotten.se

Väntjänst

Om du behöver någon att prata med kan du ringa någon 
i föreningens väntjänstgrupp. Den består av Berit 
Bäckfors (Munsala) 08 711 8009 eller Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63.

Mikaela (f.Långgård, Malax) 
och Johan Rinaldo fick den 
22 april sonen Loke.

Den 27 maj såg lilla Maya 
dagens ljus. Stolta föräldrar 
är Johanna Smulter (Malax) 
och Franck Thomas.

Noah Segervall föddes 8 
juli. Föräldrar är Mila Eklund 
(Kristinestad)och Fredrik 
Segervall (Bennäs).

Den 25 maj föddes 
Inga-Lena Nymans (Malax) 
och Rolf Norrbacks efter-
längtade dotter Astrid.

”Vi över 60”

Vi fortsätter att träffas på Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46-48 nära Södra Station, torsdagen 
den 11 november kl 13 – 15. Alla är välkomna att berätta 
om sitt första möte med Sverige, alternativt reseminnen 
eller berättelser på dialekt.

Jullunch fredag 3 december kl 12.00 på Löwenbräu 
Restaurang, Fridhemsplan 29.

Från T-banan, gå över Fridhemsplan och sen snett till 
höger.
Vi börjar med glögg. Ett buffébord dukas upp i 
rummet där vi ska sitta med bl a
sill, gravad lax, skinka, köttbullar, prinskorv, Jansons 
frestelse och kålrotslåda.
Smör, bröd, ost, lättöl eller julmust. Kaffe och 
pepparkaka.
Allt detta får vi för 240 kr. Betalas på plats. Begränsat 
antal platser.

Välkommen!

Bindande anmälan senast måndag 29 nov till Annie 
tel 08-742 75 00 eller
Berit tel 08-711 80 09 eller 
berit@backfors.com  OBS! Ny e-postadress.

31 oktober Allsång se föregående sida

5 november After work Göta Ark  kl.18.00, Medborgarplatsen 25

12 november Pidro se föregående sida

11 november “Vi över 60”

27 november Julfest se första sidan

6 december Glöggmingel se föregående sida

Födda


