Syksy 2021 Suomituvalla

Luontopolulla oli tungosta, kun linnut kokoontuivat muuttomatkaa varten

Helsingissäkin ehdittiin käydä RSEn
syksyn silakkamarkkina matkalla.
Samalla reissulla RSE piti useampia
kokouksia ja valitsi johtokunnan.
Yli 400 ruotsinsuomalaista vanhusta
nautti ruokaa ja juomaa täysin
sydämin koko yhteisen matkan ajan.

Sofia Hoffrén ja Raili Alari keittävät Näppärien juhlissa

Kotikentällä oli suurimmat
tapahtumat Näppärien
kuukausittaiset juhlat ja grillipäivät.

Myöhäissyksyn ulkoilupäivillä aurinko heitti pitkät varjot keskipäivälläkin Suomirannan nurmelle.
Aila ja Kauko Rinne odottavat makkaroiden kuumumista. Mirja Järvinen lisää puita grilliin

Naiset kokoontuivat koko Västmanlandin
alueelta Suomituvalle opettelemaan esiintymistä
ja puhumista ihmismassojen edessä.
ABF yritti kouluttaa meitä opintopiirin
dikitaaliseen maailmaan

Myös englannin ja suomenkielen opinnot ovat
tehneet meistä viisaampia samoin kuin keittiön
hygienian opinnot.

Me saimme uuden ulkoilu alueen

Jätteet antavat lämpöä Västeråsissa

Näppärien puurojuhlassa Seppo Ranta huolehti musiikista.
Vesa Pellikka, Helge Lillkull, Ensio Kiiveri ja Usko Paldanius vauhdittivat yhteislauluja.

Liisa Väliviita lausui vitsikkään tarinan

Loppuvuodesta kerhojen osanottajat muistivat
vetäjiä. Toivo Hoffrén esittelee saamiaan lahjoja

Ruska tuli meille Västeråsiin, kun Lapin ruskamatkat siirrettiin hamaan tulevaisuuteen.

Makkaran grillaus ja varsinkin sen mutustelu on
mieluisaa puuhaa syksyn viileyden tunkeutuessa
takin läpi. Ainakin neljä kertaa olin minäkin
nauttimassa tätä aitoa suomalaista makkaraa.
Pentti Nimell on kokenut grillaaja ja saa koko
kansan tyytyväiseksi rapeakuorisilla herkuilla.

Mikaelin kirkossa vietimme yhdessä Suomen
itsenäisyysjuhlaa kirkon ja Katajaisten kanssa.
Pappi Veli-Pekka Järvinen kertoi yhdessäolosta
ja itsenäisyydestä sekä ihmisten sovusta

Pöydät on katettu ja Seppo soittaa haitaria

Joulukuusi koristeltu ja laulajat paikalla

Katajaisten joulujuhla 2021-12-11

Juhla meni syömiseksi,kun ohjelmapuoli oli vähäistä. Yhteislaulut piristivät tunnelmaa.
Hyvää Joulua toivotimme toisillemme ja mietimme miten saa ajan kulumaan yli vuoden vaihteen.

Mieskuoro auttoi yhteislauluja

Pentti Nimell heilutteli naisten helmoja

Kokit Terttu Paldanius ja Liisa Väliviita tontun puhuttelussa

Liisa luki runoja

Pentti Nimell ja Riitta Vallius
aukoivat arpoja.Voittajia oli
paljon ja onnellisin sai
kokonaisen kinkun.

Arvo Hurskainen tarjoili
pipareita kaikille ja niin
meistä tuli taas kilttejä

On taas ruokaa yllin kyllin
mutta nauttiminen jää vähiin, kun tulee mieleen nuoruuden nälkä.

Kinkku

Leipä
Rosolli

Porkkanalaatikko
Lohi
Lanttulaatikko

Silli

Maksalaatikko

Sinappisilli

Kananmuna

Potatti
Peruna

Karjalanpaisti

Jansson

Lautanen

Tämän verran vielä jäikin. Huomaa ruokien järjestys.

Alku: 2x silli, lohi, rosolli, muna ja kinkku

Lämmin: 3x laatikko, jansson ja karjalanpaisti

Kyllä se meidänkin ruokakulttuuri kasvaa, mutta ainakin kerran vuodessa tekee
vielä mieli syödä noita viime vuosituhannen ruokia. Odotetaan taas ensi vuotta.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Toivo

Joulujuhlia Mikaelin kirkossa
Mikaelin kirkko toimii monien suomalaisten juhlien järjestäjänä. Melkein kaikki siellä kävijät
ovat myös Katajaisten jäseniä. Henkilökuntaa on neljä suomalaista.
Pappi Emma van Kersbergen, joka on äiteyslomalla ja sijaisena toimii Veli-Pekka Järvinen.
Assistentti Tuulikki Karppinen. Diakonissa Seija Partanen.
Herkkujen leipojana Kyrkvärd Anne Strandman.

Pappi Veli-Pekka puhuu itsenäisyyspäivänä
Oili Tuomenoja (istuu) puhui eniten.

Kirkko järjesti puurojuhlat joulun alla.
Joulumielisiä oli ravintola täynnä.
Kuvassa: Anne tarjoilee kahvia sekä leipomiaan
kaakkuja Kirstille.

Kauneimmat joululaulut kajahtelivat kirkossa salin täyteisen yleisön voimalla.
Pieni kirkkokuorokin esiintyi meidän iloksi.

Rääppiäiset oli viimeinen joulujuhla. Silloin palkittiin keittiön ahkerimmat ahertajat.
Kuvassa: Mirja Järvinen, Terttu Paldanius, Liisa Väliviita, Pauliina Mäkinen, Pirkko Eskola

Rääppiäisissä syötiin jouluruokien tähteet, joissa maku oli vaan tullut entistä paremmaksi.
Kuvassa: Raija Harju Seppänen, Kirsti Voutilainen, Aila Rinne, Sofia Hoffrén
Nyt Suomitupa on tyhjänä joulun, uuden vuoden
ja loppiaisen yli. Sitten taas jos Korona sallii.

Rauhallista Joulua
Terveellistä
Uutta Vuotta

Riitta ja Pentti järjestivät rääppiäiset

Ruokajuhlia on taas tiedossa, jos kokkeja löytyy.
Näppärien kuukausittaiset ohjelmalliset juhlat.
Tavoitteet: 28/1, 25/2, 25/3, 29/4, ?/5 ja matka/6

