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Välkommen till höst- 
fest vid Solstugan!
Den traditionella höstfesten hålls i år den 19 september 
kl.19.00 vid Solstugan, Snoilskyvägen 37.

Håll utkik i Facebook-gruppen för vidare information om 
höstfesten när det gäller mat, dryck, anmälan, kostnad m.m. 
eftersom det inte är klart när detta medlemsblad trycks.

Välkomna!

Hoppas du har haft en fin 
sommar trots att vi lever i 
en underlig tid! 
Tyvärr innebär coronapandemin 
att många aktiviteter i vår förening 
inte kan hållas som tänkt, t.ex. 
allsång och kaffedoria. Vi måste 
även minska antalet deltagare 
vid sammankomster. 

Aktiviteter på kommande är 
bl.a. den årliga höstfesten och 
sommarteater på bio som du 
kan läsa om i detta medlems-
blad. Kom ihåg att anmäla dig 
till dessa! 

Detta nummer bjuder även på 
en karantändagbok. Tidigt i 
våras bad Svenska litteratur-
sällskapet att få in dagboks-
skildringar för att dokumentera 
den märkliga coronavåren. Just 
du kan fortfarande bidra! SLS 
arkiv efterlyser nu fotografier 
och inspelningar av livet våren 
och sommaren 2020. Insamling-
en görs i samarbete med Yle. 
Dokumentera dina fester och din 
vardag genom att länka upp filer 
i formuläret nedan.

https://www.lyyti.fi/reg/Hur_ser_det_ut

SÖiS efterlyser lite nostalgi i 
form av bilder och andra minnen 
som kan laddas upp på FRIS 
hemsida www.fris.nu och först 
ut är Österbottniska kören som 
lämnat ut bilder och dokument 
till oss som snart finns att läsa 
på FRIS hemsida.

Fortsätt att hålla huvudet kallt, 
hjärtat varmt och händerna rena!

Styrelsen genom  

Kerstin Andersson

Solstugan ligger på Fredhälls klippor med 200 sittplatser 
för alla väder med massor av infravärmare. Här sitter vi på 
första parkett på en veranda uppe bland trädtopparna med 
en enastående utsikt över Mälaren som flyter genom staden. 

  Så här kommer du till Solstugan:
Ta gröna linjen till Kristineberg. När du kommer ut så sväng 
direkt till vänster under bron. Fortsätt rakt fram och följ 
vägen till höger, Birger Sjöbergs väg. Följ den några minuter 
och när den svänger till vänster så ser du Solstugan eller ta 
buss 61.



Manus Ann-Luise Bertell, regi: Ann-Luise 
Bertell. Följer Johannes Smeds, spelad av 
Erik Kiviniemi, under hans sista år på Kimo 
bruk. Hustrun Lovisa spelades av Anci Holm. 

Nu blir det film igen! ”Min yttersta vilja” 
med Oravais teater kommer visas för oss 
på Zita Folkets Bio.
Handlingen kretsar kring brukspatronen  
Johannes Smeds, spelad av Erik Kiviniemi, 
som i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet var en av Österbottens mest 
framgångsrika affärsmän. Vi får följa med 
hans affärer med Kimo Bruk och Hellnäs 
såg, till och med elektriciteten kommer till 
Kimo under pjäsens gång. Men fokus ligger 
på ”Smessins” privatliv. Glädje och sorg har 
stort utrymme, oftast inflätat i hans kvinno-
affärer.

Välkommen Torsdag 22/10 kl.18 till  
Zita Folkets Bio (Birger Jarlsgatan 37)
Anmälan: 
Medlemmar betalar 50 kr, för ickemedlemmar  
kostar det 125 kr.
Obs! För att kunna hålla avstånd pga corona  
finns det plats för endast 30 personer. Anmälan 
sker genom att avgiften betalas via Swish  
till 123 191 79 88 senast 20/10.

Lördag 2 maj

Förberedelse inför två veckor  
finländsk karantän.

Anna-Lenas  

karantändagbok 

2020

 √ 14 Mozzarellaostar

 √ 14 Dammsugare/punschrullar

 √ 14 Delicatobollar

 √ 1,5 kg choklad (minst!)

 √ Pasta

 √ Tonfisk
 √ Grönsaker

 √ Frukter

 √ Pågenlimpa

 √ Bregott

 √ Ben & Jerry´s (äsch, det smälter  
innan jag är över gränsen)

 √ Snus???

 Vad har ja
g gl

ömt??

Söndag 3 maj

YES. Vi tog oss över gränsen i Haparanda med 
två SVENSKA pass!? Nu är dokument signerade 
och det gäller att komma ihåg att köra direkt till 
fängelset utan att passera gå. Pisspaus i skogen 
och inte läge att smitta ner några älgar nu!

Måndag 4 maj

Karantän dag 1: Oj jestas. Jag såg en person i 
badrummet idag. Hon såg förskräcklig ut. Som 
om hon hade kört bil med en katt i tre dagar, 
klättrat upp på ett par berg i regnet, förlorat 
sitt jobb, tappat sina vingar, fått sina drömmar 
krossade ... Men jag sa till henne att ta sig 
samman och SOVA så att du är redo att  
erövra världen så fort den är erövringsbar igen. 

Tisdag 5 maj

Karantän dag 2: Ja en av oss var den smartare 
och signerade inget isolationsdokument vid 
gränsen. Om jag har virus har han troligtvis 
också virus. Så villagrannar och bysbor - DO 
NOT TOUCH THE SWEDISH CORONA CAT.

Onsdag 6 maj

Karantän dag 3: Snigelpost från Traficom, med 
hälsningar från civilisationen och mitt ”riktiga” 
liv. Nytryckt lupakirja. <3

Torsdag 7 maj

Karantän dag 4: Webbinarier. Vet ni vad som är 
farligast med dem? Att det är superlätt att som-
na hemma i sin egen soffa under en mysfilt. På 
riktiga föreläsningar med hårda nittio graders 
skolbänkar får en rätt snabbt en hjälpande vass 
penna i axeln. (Jag fattar att det inte är så lätt, 
men jag saknar ändå interaktiva, rörliga och 
dialogbetonade föreläsningar på skärmen ...) 
Hej å hå, kämpa på!

Fredag 8 maj

Karantän dag 5: Stockholmsk after work och 
pizzaperjantai med familjen via Zoom. Knäppt 
och kul men framför allt lärorikt med de här 
uusinormaaliheitren!

Lördag 9 maj

Karantän dag 6: Idag fick jag plötsligt en  
karantänöverlevnadskorg levererad av mina 
anställda. Jag har aldrig varit med om en så 

här fin överraskning förr. Aldrig någonsin. Vilket 
gäng! Nu känns det som att vi kanske ändå 
kommer att klara detta till hösten. Trots corona-
nedstängning av all verksamhet.

Söndag 10 maj

Karantän dag 7: Det snöar! Och jag har 
fortfarande vinterdäcken på bilen! (Mest för 
att däcken är förvarade i ett grannland som 
plötsligt stängde gränserna på grund av en 
världspandemi.)

Måndag 11 maj

Karantän dag 8: Nu är mitt finska ordförråd 
utökat med 11 000 mystiska nya ord! (Tack för 
översättningskeikkan Louise!)

Tisdag 12 maj

Karantän dag 9: Vilken underbar déjà vu jag 
fick i dag! ”Kauhavamullret” hördes plötsligt 
och jag studsade som en raket upp ur soffan, 
slet av mej strumporna och rusade ut på den 
kalla daggvåta gräsmattan! Precis som när jag 
var barn! Planes still fly, hörni världen, it’s not 
the apocalypse after all! Det firar jag med att 
skriva in mej i Ilmasotakoulun Lentokerho!

Onsdag 13 maj

Karantän dag 10: Mjo. Det var länge sedan en 
träffade på älgar under kvällslänken. Back to 
b...ushes.

Torsdag 14 maj

Karantän dag 11: Helt allvarligt vet jag inte om 
mitt psyke kommer att klara detta mentala expe-
riment som spetälsk fem gånger till i sommar. 
Missförstå mej rätt. Just i denna stund sk*ter 
jag i om jag får corona själv, det är troligtvis 
oundvikligt att inte drabbas alls, men förstås  
vill jag ju inte smitta andra.

Fredag 15 maj

Karantän dag 12: Mitt hår tackar mig för att 
jag inte använt några kemikalier alls under 13 
dagar i sträck. (Det tog en stund att reda ut  
rastan.) Hälsningar från Peikko-Tyttö, som jag 
blev kallad hos min dagmamma i tiderna…

Fortsättning på nästa sida...

Österbottnisk sommarteater i höst på bio!



Lördag 16 maj

Karantän dag 13: Den här nordliga grejen 
med solnedgång kl. 0.20 är bara fantastisk. 
Min hjärna börjar bli kreativ runt 22.00. Det 
att solen går upp kl. 2.30 igen är lite tufft 
dock. Men ingen fara, jag vänjer mig snabbt 
vid den här grejen (sommar och Österbot-
ten) igen.

 

Söndag 17 maj

Karantän dag 14: Jag är sååå klar med  
karantänslivet. ÄNTLIGEN får en träffa 
familjen. Grillsäsongen är invigd och livet 
känns förvånansvärt normalt och 2020 igen. 
Men hörni.... hur ska en våga sej ut bland 
alla kontaminerade finländare nu då? Säkert 
bäst att bara stänga in sej ensam på villan 
så att en inte får corona av någon.  
HAHAHA!

Varmt och trevligt  
på årets picknick! 

Nostalgi på nätet

Den traditionella picknicken hölls i Tantolunden 
13/6. Vi var ca 20 som samlades. Pga coronan 
hade alla denna gång tagit med sig en egen 
picknick-korg och föreningen bjöd på drickat 
därtill. Vädret visade sig från sin bästa sida, 
sommarplaner diskuterades och några spe-
lade det lokalhistoriska sällskapsspelet ”På 
Radin” i skuggan från ekarna där den blåvita 
flaggan vajade.

Senaste tiden har många tillbringat mycket tid hemma och haft 
tid att städa sina lådor och garderober. Detta kan göra en lätt 
nostalgisk. Man kanske hittar gamla bilder och dokument som 
väcker trevliga minnen. Du som länge har varit med i förening-
en kanske har minnen du vill berätta  eller bilder du vill visa för 
andra i föreningen. Det kan handla om återkommande aktiviteter 
som föreningen har ordnat, någon resa som medlemmarna har 
gjort eller något annat som väcker minnen. Tveka då inte att 
skicka ett mail till osterbottningar@gmail.com. Vi kan då spara 
dessa bilder och berättelser på vår hemsida www.fris.nu.

Avsändare
Svenska Österbottningar i Stockholm, c/o FRIS,  
Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm. Vill du få 
utskicket som en pdf-fil per e-post istället, skicka ett 
mail till osterbottningar@gmail.com.

Kontakt till föreningen
Johanna Palmén, 0706707764 
osterbottningar@gmail.com
www.fris.nu/sois
info@osterbotten.se

Elin Maria Gädda har delat med sig 

av bilder och dokument från när 

kören var aktiv. Dessa kommer att 

läggas upp på www.fris.nu. Håll utkik!


