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Vihdoinkin Varia kädessäsi!

Kuva Seppo Puolle

Klovni Raimondo näin iloisena Axevalla 2021 festivaalilla! Ja kukapa ei olisi
iloinen, kun nyt jälleen on mahdollisuus tavata koronatilanteen säännösten mukaisesti. Klovni Raimondo on tulossa viihdyttämään meitä Lasten pikkujouluun
27/11 klo 13.00, mikäli pandemia sen sallii.

Variassatällä
tälläkertaa
kertaa: :
Variassa
Lasten Pikkujoulu
27/11
Klo 13.00

Perinteiset
Joulumyyjäiset 27/11
Klo 10.00—12.00

Itsenäisyyspäiväjuhla
4/12
Aikuisten Pikkujoulu
11/12

jen pois jäämisen takia saimme
korvauksen.

Hellurei teille kaikille! Ompas
siitä aikaa vierähtänyt, kun olette
saaneet Varian kotiinne, eli tarkalleen vuosi sitten. On ollut
mahdotonta saada lehteä aikaan
kun ei mitään toimintaa ole voinut totetuttaa.
Tällä hetkellä ovat edelleen voimassa erilaiset rajoitukset, mutta
on lupa järjestää tapahtumia, joihin osallistuu 50 henkilöä, kuitenkin varovaisuutta noudattaen.
Kuin myös, että kotona on pysyttävä mikäli on pieniäkin vilustumisoireita.
Kaiken kaikkiaan on tämä pandemia ollut aikamoinen kokemus
meille kaikille, niin yksilöille
kuin seuralle ja koko yhteiskunnalle.
Ihan ensiksi se, että seuralla ei ole
tämän vuoden alusta ollut työntekijää, sillä pitkäaikainen työntekijä Merja jäi eläkkeelle vuoden
alusta. Nyt olemme yrittäneet
parhaamme mukaan hoitaa ja
pyörittää seuran asioita vapaaehtoisvoimin. Vielä kerran, tuhannet kiitokset Merja työvuosistasi
Skövden Suomi-Seurassa!
Valtio on yrittänyt tukea yhdistyksiä erilaisilla avustuksilla, ja
mekin saimme ihan mukavasti
tukea Boverketiltä. Seuran suurin
tulolähde on bingo ja niiden tulo-

Tämä lehti läheteään kaikille jäsenille, jotka olitte jäseninä vuonna 2020. Tälle vuodelle puuttuu
vielä paljon entisiä jäseniä, joten
lunastathan sen pikimiten! Nyt
jos koskaan on tärkeää, että tuette
seuraamme. Tästä lehdestä löydät
pg tilinumeron ja jäsenkorttien
hinnat, jotka ovat pysyneet ennallaan. Jos maksat pg:lle niin muistathan kirjoittaa keneltä jäsenmaksu tulee.
Olipahan varsin erikoista myös,
että seuran sääntömääräiset syys–
ja kevätkokoukset pidettiin paljon
viivästyneenä. Niitä piti siirtää
aina kuukaudella eteenpäin kerta
kerran jälkeen. Kokoukset pidettiin ulkoilmassa terassilla vasta
22/5. Paikalla oli reilut 20 jäsentä.
Erikoista myös, että RSKL:n Liittokokous toteutettiin digitaalisena, siihen osallistui noin 100 henkilöä. Siitä kokouksesta tietona
kaikille, että sääntöihin tehtiin
muutos koskien juuri syys– ja
kevätkokouksia. Tästä eteenpäin
tulle seurojen pitää sääntömääräiset vuosikokouksensa ennen 15
maaliskuuta, eli tulee olemaan
vain yksi jäsenkokous/vuosi
Päätimme kuitenkin johtokunnassa että aloitamme varovaisesti
toimintaa seuralla, joskin vielä
pienimuotoista ja että suosituksia
voidaan seurata. Käsityökerho,
Naisjaosto, Mettäläiset, Päiväkeskus sekä teatteri-projekti ”Kun
Suomi Ruotsiin muutti” ovat
käynnissä. Teatterista muistuttaisin, että Kaupunginteatteri on varattuna lauantaina 6/11 2021 klo
15.00 ensi-iltaa varten.

Perinteiset joulumyyjäiset ja pikkujoulujuhjat sekä Naisjaoston
järjestämä Viini-ilta suunnitelmissa, mikäli pandemia sen sallii.
Ystäväpalvelu on nyt ihan starttikuopissaan. Olemme koronan
aikana pitäneet kokouksia digitaalisesti ja meillä alkaa olla jo
kaikki valmista. Mukaan sopii
vielä oikein mielellään lisää henkilöitä, jotka haluavat olla ystäviä. Ottakaa vaan yhteyttä, seuralta löytyy Ystäväpalvelun esitteitä, josta löytyy kaikki tarvittava tiedotus.
Tähän lehteen olemme myös
keränneet kaikki tapahtumat, joita
on tulossa yhteistyössä Hallintoalueen kanssa. Yksi niistä on Itsenäisyyspäiväjuhla, joka toteutetaan Kulttuuritehtaalla 4/12. Meidän vuoro järjestää tarjoilu ja siihen joulukonsertti, josta tulee tietoa heti kun saamme varmistuksen esiintyjistä.
Päätimme myös, että pidämme
seuran toimistoa nyt ainakin alkuun auki maanantaisin klo 15.00
- 17.00 ja torstaisin klo 12.00 15.00. Näin ainakin alkuun,
saamme nähdä sitten miten jatkossa.
Bingon alkaminen on vielä epävarmaa, mutta seuratkaa SLA:ta,
jossa alkamisesta ilmoitamme .
Syysterveisin Pirkko
Ihania !

Olisi saatavana Feresi-puku, joka on karjalaisen naisen juhlapuku
Kokoa n. 36-38. Puhdas, ehjä ja käsin ommeltu. Kangas on sammaleen vihreää pienillä kukilla.
Vaalea, kermankeltainen pusero ¾ hihalla ja pitsireunalla, Myös vyötärö esiliina ja vyö.
Oletko kiinnostunut , ota yhteyttä Marketta Salmi 070-690 26 83
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Syksy saapuu...viinit kypsyy
...tulethan maistamaan !

Viini-ilta

9/10 klo 17.00
Finnhovilla
Skåningstorpsvägen 2 Skövde
Tarjolla kaksi puna– ja kaksi valkoviiniä.
Viiniasiantuntijana Guje Schneider.
Lipun hinta 200 kr, sisältäen viinit ja lihapata lisukkeineen.
Ilmoittautumiset Tuula Hyttinen 0500/436680, 072-2329927
Pirkko 070-2242003.
Ilmoittautumiset viimeistään 1/10.

Illan päätteeksi jalalla koreasti karaoken tahdissa.
Tilaisuus on suljettu, joten liput ainoastaan ennakkoon.
TERVETULOA!
Naisjaosto

Käsityökerho alkaa jälleen Finnhovilla!
Kokoonnumme keskiviikkoisin seuraavina päivinä:
29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11
Pari tuntia vierähtää ja tarjolla on juustovoileipää, kahvia tai teetä seuran hinnalla.
Jutellaan toistemme kanssa, mutta emme toisistamme,
ehkä kerromme jatkossa myös käsityömuistoja

Tulkaa mukaan niin ukot kuin akatkin!
Terveisin Naisjaosto
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Seuran tulevat tapahtumat
Seuran toimista avoinna
maanantaisin klo 15.00 -17.00 sekä
torstaisin klo 12.00 -15.00.
Päiväkeskus kokoontuu torstaisin klo 13.00 Finnhovilla.
LASTEN PIKKUJOULU 27/11 klo 13.00 Finnhovilla.

Mainos sivulla 5

Viini-ilta 9/10 klo 17.00

Mainos sivulla 7

Käsityökerho alkaa jälleen!

Mainos sivulla 7

METTÄLÄISET Harjoitukset tiistaisin klo 16.30 Finnhovilla.

Tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen pariin, laulamaan ja näyttelemään!

Itsenäisyyspäiväjuhla Kulttuuritehtaalla lauantaina 4/12 klo 15.00

Aikuisten pikkujoulu lauantaina 11/12 klo 18.00
Tiedoksi kaikille, mikäli koronatilanteessa tapahtuu muutoksia
huonompaan suuntaan, voivat tapahtumat peruuntua!

JOULUMYYJÄISET
Lauantaina 27/11 klo 10.00-12.00 Finnhovilla
Myynnissä leivonnaisia, laatikoita ja käsitöitä.
Voit vuokrata myös oman myyntipöydän. Hinta 100 kr
Otamme kiitollisena vastaan leivonnaisia, laatikoita ja käsitöitä.
Jos haluat auttaa leivonnassa, maksamme tarvikkeista kuittia vastaan.
Lisätietoa seuran toimistosta 0500-438650

Tervetuloa ostoksille, niin tuet seuramme toimintaa!
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VAR IA
Vastaava toimittaja:
Pirkko Karjalainen
070-7384297
Toimitus:
Merja Tilli 0500-438650

Jäsenmäärän kehitys vuosi 2021
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Materiaali seuraavaan Variaan
on jätettävä viimeistään

7/12-2021
Skövden Suomi-Seura
Skåningstorpsvägen 2
541 65 Skövde
Kanna kortesi yhteiseen kekoon
ja kirjoita lehteemme!

JÄSENMAKSUT 2021
Aikuisjäsen = 150 kr
7 - 13v = 40 kr

14 - 19v = 60 kr
0 - 6v = 20 kr

Kun maksat jäsenmaksusi niin merkitse kaikkien maksaneiden
jäsenten nimet, syntymäajat (Vuosi, kuukausi ja päivä) sekä
osoitteet lomakkeeseen.
Jäsenmaksut vain Bankgiro 362-7486 tilille ja seuran

Seuran TOIMISTO
Avoinna
Maanantaisin klo 15.00-17.00 ja
Torstaisin
klo 12.00-15.00

Skövden Suomi-Seuran jäsenetuja:
- Lähetämme kotiisi seuran jäsenlehden Varian, josta saat
tuoreimmat tiedot tapahtumista ym ym..

Puh. 0500-43 86 50

Varia suoraan tietokoneelle!

E-postiposti:
skovdess@gmail.com

Jos sinun on vaikea nähdä kirjaimia paperilehdessä, voit
suurentaa kirjasinkokoa kuinka paljon vain.
Mikäli olet kiinnostunut kokeilemaan, ilmoita seuran
toimistoon sähköpostiosoitteesi osoitteeseen:
skovdess@gmail.com

Seuran toimistossa
myytävänä:
SUOMALAISIA
* Onnittelukortteja
* Suruadresseja
Näitä myydään toimistosta
toimiston aukiolo-aikoina tai
soittamalla 0500-438650,
niin sovitaan aika.

- Voit osallistua seuran eri harrastustoimintoihin

- Voit osallistua tansseihin, laulamaan karaokea, sekä eri
tilaisuuksiin vuoden aikana.
- Vuokrata seuran taloa erityiseen jäsenhintaan kerran
vuodessa.
- Saat 10% alennuksen liikkeestä FÖRR, joka myy
mm Marimekkon ja Nanson tuotteita.
- Saat alennusta Kalevalakoruista Er Guldsmed kaupasta,
Storgatan 13
44

Toimittajat: Pirkko Karjalainen
Seuran toimisto. Skåningstorpv. 2 541 65 Skövde
Puh. / tel. 0500-43 86 50 ( konttoriaikana )
skovdess@gmail.com
Ilmestyy:
5-6 nr vuodessa normaaleina aikoina
Kirjoitukset: Varian postilaatikkoon ( ulko-oven pielessä )

Skövden Suomi-Seura on Facebookissa

Seura 5/9 2021 - 7/12 2021
Tervetuloa Finnhoville, Skövdeen

FINNHOVILLA
TIISTAI:

Mettäläiset harjoitukset klo 16.30.

KESKIVIIKKO:

Käsityökerho

TORSTAI:

Päiväkeskustoiminta klo 13.00.

PERJANTAI:

Vuokrauksia ym.

LAUANTAI:

Tansseja ja juhlatilaisuuksia.
Talon vuokrauksia.

SUNNUNTAI:

Kokouksia.

Ruotsinsuomalainen ruokakirja ”Oma maa mustikka”
Seuralla on myynnissä RSKL:n julkaisema kaksikielinen ruokakirja
hintaan 200 kr. Puh 0500-438650

FINNHOVIBINGO

Ilmoitamme kun pandemiatilanne sallii pelin aloittamisen!
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Finlandiakoti- palvelutalo
Meillä asuessasi sinun ei tarvitse olla yksin ja mukavaa tekemistä riittää joka päivälle. Me järjestämme päivittäistä toimintaa asukkaillemme, sitä varten meillä on vastuullinen henkilö. Tarjoamme ulkoilua, bingoa, pelejä, voimistelua,
suomalaista musiikkia, suomalaisia elokuvia, retkiä ja askartelua.
Ateriat valmistetaan vasta uusitussa keittiössämme. Useimmat halauavat syödä ruokasalissa muiden asukkaiden kanssa
yhdessä, mutta jos haluat, voit tietysti nauttia ateriasi myös omassa asunnossasi.

Finnservice i Skövde AB-kotipalvelu
Kotipalvelu haetaan kunnan avuntarpeenkäsittelijän kautta. Finnservie-yhtiöllä on ollut toimintaa 90-luvulta
alkaen Finlandiakodin asukkaille. Henkilökuntamme puhuu suomea, mikä on jo turvallisuuden ja luottamuksen kannalta tärkeää.
Tarjoamme korkealaatuista kotipalvelua. Kaikki saamamme tehtävät suoritetaan keskustelun jälkeen tarpeidesi ja olosuhteidesi mukaan. Meidän tehtävämme on helpottaa jokapäiväistä elämääsi. Tavoitteenamme on,
että luonasi käy aina sama, sinulle jo tuttu henkilöstöryhmä.
Palvelut: Henkilökohtainen huolto, kaikki palvelutoiminnat, kotisairaanhoito
Jos sinulla on tänään kotihoitoa ja henkilökunta ruotsinkielistä, tiedäthän että sinulla on oikeus vaihtaa se
suomenkieliseen hoitoon, mikäli niin haluat! Silloin pitää ottaa yhteys kuntaan ja pyytää vaihdosta Finnservice i Skövde AB:lle.
Lisäksi tarjoamme eri tyyppisiä lisäpalveluja, mukaan lukien kotitalouspalvelut RUT-vähennyksellä.
Lisätietoja saat Yksikön johtaja Jari Rajalalta, 0500-792520 tai mailillä finnservice@finlandiahemmet.se

Lasten Pikkujoulu
Lauantaina 27/11 klo 13.00 Finnhovilla
Iloinen Klovni Raimondo saapuu meitä viihdyttämään!
Vanha tuttu vieras tulee jälleen paketteineen meitä tervehtimään!
Kaikki oikein lämpimästi tervetuloa!
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Syksyn toimintaa 2021
Suomenkielinen Ystäväpalvelu Skövdessä
Skövden suomnekielinen ystävätoiminta on käynnistetty Skövden ruotsinsuomalaisten järjestöjen ja
Skövden kunnan hallintoalueen aloitteesta. Hallintoalue tukee toimintaa ja sen toteutusta. Ystäväpalvelu on ilmainen, eikä se edellytä minkään yhdistyksen jäsenyyttä.
Ystävätoiminta on tarkoitettu Sinulle, joka asut kotona tai vanhusten erityisasunnoissa ja tunnet itsesi
yksinäiseksi ja haluat tavata toisia ruotsinsuomalaisia tai haluat saada suomenkielisin ystävän.
Ystävät ovat ruotsinsuomalaisia, jotka haluavat antaa osan ajastaan ystävätoimintaan. Ystävillä on
vaitiolovelvollisuus.
Lisätietoja Ystäväpalvelusta voit saada: anoo.niskanen@skovde.se tai pirkko.karjalainen@rskl.se

Suomalaiset filmit
Tänä syksynä näytämme viisi filmiä aikuisille ja yhden lastenfilmin!
Filmit näytetään elokuvateatteri Odeonissa, Skövden kulttuuritalolla.
Syksyn suomalaiset filmit 2021:

Ma 13/9, klo 19.00, Lauluja rakkaudesta
Ma 27/9, klo 19.00, Seurapeli
Ma 25/10, klo 19.00, Eden
Ma 23/11, klo 19.00, Peruna
Ma 29/11, klo 19.00, 70 on vain numero
Lippujen hinta: 70 kr (50 kr*)

Lasten filmi perjantaina 5/11 klo 13.30.
Lastenfilmit ovat ilmaisia kaikille.

*Lippujen hinta on 50 kr jos olet Skövden filmifestivaaliyhdistyksen jäsen.
Jäsenyys maksaa 80 kr syys- ja kevätkauden.
Voit ostaa lipun täältä: www.bio.se tai Skövden kulttuuritalolla 30 minuuttia ennen filmin näyttöä.
Rajoitettu määrä lippuja.
Elokuvateatteri Odeonissa pidetään turvavälit. Tervetuloa, jos olet oireeton!
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