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Suur-Tukholma 1/2007

Kevään toimintaa sydänystävät yhdistyksessä:

Tapahtumia:

16/4 klo 11.00-14.00

Terveyttä luonnosta
teemapäivä, jolloin opimme
yhdessä kokeneiden johdolla
säilömään kesän herkkuja,
RSKL:n huoneisto

***

Ulkoilupäivä/hartaushetki
Lauantai 2/6 klo 11.00-15.00,
Tyresta by:ssä ja Tyresta
kansallispuistossa. Polku
tehty lastenvaunuille ja
pyörätuolille

Kokoonnumme jokaisena
arkimaanatina klo 11.00
RSKL:n huoneistossa,
Bellmansgatan 15 nb.

Sääntömääräinen kevätkokous 12.3. klo 11.00

Helsingin matkalla ei tarinointia häirinnyt vaikka ulkopuolinen oksensi yhden osanottajan takin päälle.
Suunnittelemme ja toteutamme jatkuvasti uusia retkiä ja matkoja! Tervetuloa mukaan!

Oiva Kilpeläinen, 777 84 34, Veikko Suominen,500 287 59. Lisää tapahtumasta ja matkustusohjeet kotisivulla: www.suur.tukholma.se, e-posti:oiva.kilpelainen@comhem.se

Ruotsinsuomalaisten juhlista ja tapahtumista
Suomi neidon kosijoita oli ollut monta
Mutta neidon mielestä se oli tavatonta.
Kosijoiden aikeisiin oli kai kätketty ansa
Suomi neito tahtoi olla itsenäinen kansa.

Esitetty Sydänystävät
yhdistyksen
ItsenäisyyspäiväKosijoista toinen veti neitoa tuonne itään, juhlassa
Eipä lännen kosintakaan houkutellut
yhtään.
Sulhasista tummempi tahtoi voimaa käyttää
Neitoselle uhota ja rajan paikkaa näyttää.
Puolustamaan neitoa nousi, miehet ja pojat omat
Seurauksena alkoivatkin sota-ajat kovat.
Pommit putos, tuskaa koki kun sirpaleet satuttivat.
Kuolo kulki, invalidisoi monet kädet, jalat.
Poteroissa palelivat, nälkääkin he näki.
Sisukkaita sankareita oli koko sotaväki.
Loppui sota, karttakirjaan neito katsoi kuin peiliin.
Ei ollut uskomista tuohon tummaan heiliin.
Pahaa jälkeä vain näki, oli käsivarsikin katkaistu,
Otettu on hameen helmasta pala, Karjalan kangasta kavennettu.
Suomen sotajoukoille sekä siviileille kaikuu kunnian soitto.
Kaikesta huolimatta sota kuitenkin oli voitto.
Saa Suomi neito ylpeänä katsoa uutta omaa kuvaa.
Sinivalko liina rusetti uumalla näkyy, uskoa elämään valaa
Neidon mieli riemuitsee, toiveenihan täyttyi
Tuo iloinen iso uutinen, itsenäisyyshän säilyi.

Sydänystävät yhdistys teki vuoden 2007 alussa risteilyn
Helsinkiin. Lähes kaksikymmentä eläkeläistä oli matkalla ja
mukana olleelle yli 80-vuotialle Ellille, joka kirjoittelee aika
paljon, alkoi runosuoni sykkiä seuraavasti:
Vuosi uusi
Vuodesta kaksituhatta kuusi
meillä muistot vain jäljellä on.
Nyt alkanut vuosi on uusi,
joka täynnä toiveita on.
Valkoinen joulu, se oli vain unta.
Vettä kun satoi ja me toivoimme lunta.
Jos lahjasuksien alla pyörät oisi,
niillä vesisateessakin hiihtää voisi.
Uuden vuoden lupaukset tulisi pitää.
Parasta on luvata, etten lupaa mitään.
Kaikkea hyvää ja kaunista vuodelle
2007 toivoo ELLI.

