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Viimeisimmät uutiset/ Recent news
Uutiskirjeen ilmestymisestä
Sähköinen uutiskirje toimitetaan noin 2-3 kuukauden
välein. Paperiversio lähetetään kaksi kertaa vuodessa,
noin helmikuussa ja lokakuussa. Vuosikokouksesta
ilmoitetaan erikseen heinäkuussa.
Jos haluat saada enemmän uutisia, voit kirjautua
sähköiselle postituslistallemme:
fsmelbourne.com.au/newsletters.

Vuosikokous
Melbournen Suomi-Seura kokoontui vuosikokoukseen
sunnuntaina 16. syyskuuta. Paikalla oli 24 henkilöä ja 7
valtakirjalla äänestävää. Kokous alkoi kahvitarjoilulla.
Kokous oli tänä
vuonna ytimekäs,
keskustelimme
lähinnä
lakisääteisistä
asioista sekä
Suomi-Päivien
järjestämisestä
vuonna 2020.
Uusi johtokunta, jonka tiedot löytyvät tämän
uutiskirjeen takasivulta, valittiin seuraavalle
toimintavuodelle 2018-2019. Johtokunnan tiedot
löytyvät tämän uutiskirjeen lopusta.
Edellisen johtokunnan ehdottaman ja vuosikokouksessa
sovittujen ehdotusten mukaisesti viestintävastaavalla
on paikka johtokunnassa. Muksukerholla on nyt myös
edustaja, ja se lisää komitean jäsenten määrän
viiteentoista.

About the newsletter publication times
The electronic newsletter will be emailed circa every 23 months. The hard copy will be posted twice a year,
approximately in February and October. You will also
get an additional correspondence announcing the
Annual General Meeting (AGM) in July.
If you would like to receive more frequent news, you
can sign up to our electronic mailing list:
fsmelbourne.com.au/newsletters.
Annual General Meeting
The Finnish Society of Melbourne gathered for the
Annual General Meeting on Sunday the 16th of
September. We had a turnout of 24 people with 7 proxy
votes. Everyone enjoyed coffee while waiting to begin.
The meeting was succinct this year, discussing mostly
statutory matters in addition to an expression of
interest to host the Finnish Festival in 2020.
The previous committee was released and the members
for the 2018-2019 term were selected as displayed on
the back of this newsletter.

As proposed by the previous committee and agreed on
by the AGM, the communications officer role is now a
Ilmari Lempiäisen kiertopalkinto, joka myönnetään
committee position. The Kids’ Club also now has a
ansioituneesta työstä seuran hyväksi viime vuoden
representative, increasing the number of committee
aikana, myönnettiin Jumpposen perheelle. Sen ottivat
vastaan Cati, Harri ja Tara. Heidän perheensä jäseniä on positions to 15 members.
mukana pesäpallossa,
The Ilmari Lempiäinen perpetual trophy for 2017-18
kuorossa,
was awarded to the Jumpponen family for their hard
kansantanssissa,
work and community spirit. The trophy was presented
tapahtumien
to Cati, Harri and Tara. Members of the family play
järjestämisessä ja
Finnish baseball, sing in the choir, are part of the folk
johtokunnassa.
dancing group, help organise events, and are serving as
Jumpposen perheen
members of the FSM committee. Needless to say, the
panostusta yhteisömme
effort the Jumpponens put into making our community
vahvistamiseksi
greater is sincerely appreciated.
arvostetaan vilpittömästi.
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Syntymäpäivät
Suomi-talolla on syyskuussa juhlittu kahdet tärkeät
syntymäpäivät: Eeva Haggblomin 90-vuotispäivät, joita
vietettiin keskiviikkokerhossa sekä Jori Tossavaisen 70vuotispäivät.
Eeva on viettänyt monta vuotta Suomi-Seuran
pidettynä kirjastonhoitajana. Toivotamme hänelle
oikein hyvää syntymäpäivää.
Jori on ollut puheenjohtajamme vuodesta 1995 ja
sitäkin pidempään Suomi-Seuran jäsenenä. Ei siis
ihmekään että hän vietti syntymäpäiviään kanssamme
Suomi-talolla. Toivotamme myös hänelle paljon onnea.

Eeva puhaltaa kynttilät/ Eeva blowing out her candles
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Birthdays
Two special birthdays were celebrated in September at
the Finnish Hall: Eeva Haggblom’s 90th at the
Wednesday Club and 70th birthday of Jori Tossavainen.
Eeva has spent many years in service to the Finnish
Society of Melbourne as our cherished librarian. We
wholeheartedly wish her a wonderful birthday.
Jori has been our chairperson since 1995, the Finnish
Society has been his home even longer. It was
inevitable that he spent his 70th milestone with us at
the Finnish Hall. Here’s to many more good years.

Jori syntymäpäiväpallojensa alla/
Jori standing under his 70th balloons

Menneet tapahtumat/ Past events
Suomi-Seuran 60-vuotisjuhla
Torstaina 10. toukokuuta 1958 Melbournen suomalaiset
tapasivat virolaisten kirkon kerhohuoneessa South
Melbournessa ja keskustelivat mahdollisuudesta
aloittaa suomalainen seura, joka järjestäisi
aktiviteetteja kuorosta tansseihin. Tämän tapaamisen
on katsottu olevan Suomi-Seuramme alku.

60th Anniversary of the Finnish Society
On Thursday, May 10th 1958, the Finns of Melbourne
met in the club room of the Estonian Church in South
Melbourne and discussed the possibility of starting a
Finnish club that would provide many activities varying
from a choir to dances. This meeting is considered to be
the very beginning of the Finnish Society of Melbourne.

Vuonna 1971 seuralle löydettiin sopiva rakennus
Altonasta vanhan sukkatehtaan tiloista. Suomalainen
sisu tuli tarpeeseen kun klubitalo rakennettiin kolmessa
vuodessa vapaaehtoisten voimin. Suomen suurlähettiläs
Tuure Mentula julisti Suomi-talon avatuksi 22.
syyskuuta 1974.

In 1971 a suitable place for a club house was found, the
old Red Robin Hosiery Factory in Altona. Years of “sisu”
came in handy during the three long years of voluntary
hard work to establish the club house. The honorary
ambassador of Finland, Tuure Mentula officially opened
the Hall on September 22nd, 1974.

Tämän kunniaksi järjestimme illallistanssit jäsenille 10.
toukokuuta 2018. Iltaan kuului kolme ruokalajin
illallinen, puheita, laulu- , soitto- ja tanhuesityksiä sekä
palkintojen jakoa. Tärkeimpänä juhlan aiheena oli
menneiden vuosien menestys ja kova työ – sekä
vanhempien korvaamattomat ponnistelut että
nuorempien saavutukset seuramme hyväksi
tunnustettiin kauniilla hopeisilla rintamerkeillä. Kaikki
paikalla olleet nauttivat tapahtumasta ja jalat olivat
seuraavana päivänä kipeänä tanssimisen jäljiltä.

We held an anniversary dinner dance on the 10th of
May 2018 with speeches, performances, a three-course
meal, dancing and awards. Most of all success and hard
work during the years were celebrated and the
invaluable efforts towards the club were acknowledged
with beautiful silver pins to those whose input has
mattered significantly – not forgetting the young ones
whose achievements were also recognised. The event
was enjoyed by all who attended and left with very sore
feet from dancing the night away.

Muutama kuva juhlasta löytyy uutiskirjeen lopusta.

Some photos of the event are included on the last page.
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Juhannus
Suomi-talon juhannusjuhlaan 24.6. saapui yli 100 henkilöä.
Tähtiroolissa lounaalla oli itsetehdyt kaalikääryleet.
Juhannussauna lämpesi lounaan jälkeen. Suomi-talon
takapihan varastokontin seinämaalaus paljastettiin
virallisesti myös sinä päivänä. Tämä sukupolvet ylittävä
suomalaisen yhteisön “Mahtavia muistoja synnyinmaasta”
-projekti alkoi jo huhtikuussa ja on kuvannut Suomea eri
tavoin. Haluamme kiittää Satu Kirkia Melbournen
Suomalaisesta Ystäväpalvelusta (alakuvassa oikealla muun
Ystäväpalvelun tiimin kera) takapihamme kaunistamisesta.
Projekti-idea oli hänen, ja hän haki ja sai Hobsons Baykaupungin apurahan. Satu myös suunnitteli ja koordinoi
maalauksen James Hendersonin avulla. Iso kiitos Satulle ja
kaikille muille projektissa mukana olleille!
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Midsummer
On 24th June, we had over 100 people for Midsummer
lunch at the Finnish Hall. The star dish was homemade
cabbage rolls. Midsummer sauna was heated after the
lunch. The mural of the shipping container in the
backyard of the Finnish Hall was also officially unveiled
on the day. This multigenerational Finnish community
artwork has been in progress since April and has
depicted Finland in various ways during the “Marvellous
Memories of the Motherland” mural project. We'd like
to thank Satu Kirk from the Finnish Friendly Visiting
Service (pictured below with the rest of the FFVS team)
for making our backyard a much more pleasant place.
She had the project idea, applied for and obtained a
grant from Hobsons Bay City Council, and designed and
co-ordinated the painting with help from James
Henderson. Big thank you to Satu and everyone else
involved in the project!

Biljardikilpailu
Biljardikilpailu järjestettiin 15. heinäkuuta, kiitos
kaikille osallistuneille ja onnea voittajille. Uudet
biljardimestarit ovat Talvikki Jumpponen ja Veikko
Fadjukoff!
Päivä oli todella mukava. Upea
keittiöhenkilökuntamme teki kovasti töitä
tarjoillakseen maukasta ruokaa ja hyvät kahvit. Harri
Jumpposen johtama biljardijoukko piti huolen siitä,
että peli sujui mutkattomasti.

Billiards competition
The competition was held on the 15th of July, we
thank all our participants and congratulate the
winners. Our new champions are Talvikki Jumpponen
and Veikko Fadjukoff!
The day was great fun. The wonderful kitchen team
worked tirelessly to serve great food and coffee, as
always, and the billiard team, led by Harri Jumpponen,
made sure the competition was running smoothly and
efficiently.

Vasemmalta/ from left: Jouko 3./3rd, Veikko 1./1st, Mauri 2./2nd.
Vasemmalta/ from left: Terttu 3./3rd, Melody 2./2nd, Talvikki 1./1st.
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Soppalounas
Soppalounalle 19. elokuuta saapui 35 ruokailijaa.
Perinteinen lihasoppa oli suosituin ja mikä olisikaan sen
parempaa lämmikettä Melbournen kylmänä
talvipäivänä.
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Soup lunch
The soup lunch was held on the 19th of August. We had
35 people attend. The traditional lihasoppa (meat soup)
was the most popular, nothing better to warm the heart
in the winter days of Melbourne.

Tulevat tapahtumat / Upcoming events
Balttifestivaali - 21. lokakuuta.
Tänä vuonna Balttifestivaalin järjestää Melbournen
Suomi-Seura! Festivaali on sunnuntaina 21. lokakuuta
alkaen kello 14:00 Melbournen Suomi-talolla, (119 Pier
Street, Altona). Liity seuraamme juhlimaan
sadonkorjuuteeman merkeissä virolaisen, latvialaisen,
liettualaisen ja suomalaisen musiikin ja tanssin tahdissa.
Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
baltic@fsmelbourne.com.au, tai soittamalla Jeffille
numeroon 0439 554 027.

Baltic Festival - 21st of October
It is only a couple more days before Baltic Festival 2018,
this year hosted by the Finnish Society of Melbourne!
The festival is held on Sunday, the 21st October at 2
pm, at the Finnish Hall (119 Pier Street, Altona). Join us
to celebrate "harvest" with music and dance
performances by Estonian, Latvian, Lithuanian and
Finnish clubs from Melbourne. Book your tickets by emailing baltic@fsmelbourne.com.au, or calling Jeff on
0439 554 027.

Leivontatalkoopäivät
Tule auttamaan Suomi-Seuraa leivontatalkoiden
merkeissä, ja opi samalla miten perinteisiä suomalaisia
leivonnaisia tehdään!

Baking bee days
Help out the Finnish Society by coming to our baking
days, and learn how to make these traditional baked
goods!

Leipomuksia myydään Suomi-kaupassa ja
joulumarkkinoilla. Erityinen leivontapäivä järjestetään
ennen Balttifestivaalia.

The baked goods will be sold at the Finnish Shop and
the annual Christmas Bazaar. A special baking day will
bake for the upcoming Baltic Festival.

Jos haluat osallistua, ota yhteyttä:
Pirjo Tossavainen – puh. 0419 554 390 – email:
tossavainen@bigpond.com
Lea Jortikka – puh. 0401 864 537 / 9729 4483 – email:
jortikka@optusnet.com.au.

If you would like to attend one or more of these, please
book by contacting:
Pirjo Tossavainen – ph. 0419 554 390 – email:
tossavainen@bigpond.com
Lea Jortikka – ph. 0401 864 537 / 9729 4483 – email:
jortikka@optusnet.com.au

Keittiössä on rajatusti tilaa, joten varaa ajoissa paikkasi.
Jos liian monta ihmistä haluaa tulla samana päivänä,
saatamme ottaa sinuun yhteyttä varauksen
muuttamiseksi. Tuttuun tapaan paikkana Suomi-talo;
alkaa klo 8, lopetus noin klo 13. Kahvi ja lounas
tarjotaan.

The kitchen does have limited space so booking your
baking spot is essential. If too many people want to
attend on a particular date, we may contact you again
to ask if we can reallocate you. As usual, the location is
the Finnish Hall; we start at 8am, and finish around
1pm. Coffee and lunch served.
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20.10. Leivonta Balttifestivaalia varten
30.10. Karjalanpiirakat
3.11. Laatikot
6.11. Pulla ja joululimput
10.11. Lihapiirakat ja ruisleipä
18.11. Piparit ja joulutortut
23.11. Viinerit, korvapuustit ja lihapiirakat

20.10. Baking for the Baltic Festival
30.10. Karelian pasties
3.11. Casseroles
6.11. Coffee bread and Christmas bread
10.11. Meat pies and rye bread
18.11. Gingrebread and Christmas stars
23.11. Danishes, cinnamon buns and meat pies

Joulumarkkinat - 24. marraskuuta
Vuosittaiset joulumarkkinat ovat pian taas täällä!
Suomi-talolla 24. marraskuuta (klo 10:00-13:00)
järjestettävät markkinat ovat mainio paikka saada kotiin
joulumieli ja pieni pala Suomea mukaasi. Tarjolla on
kaikkea herkullisista leivonnaisista ja kotiruoasta
käsitöihin ja muihin lahjaideoihin – kaikille löytyy
varmasti jotain mieleistä.

Christmas Bazaar - 24th of November
The annual Finnish Christmas Bazaar is soon here again!
Finnish Hall on 24th November (10am-1pm) is THE
place to get a little piece of Finland to take home and
make your Christmas complete. From delicious foods
and baked goods to crafts and other gift ideas there is
something for everyone.

Monet suomalaiset herkut menevät kaupaksi todella
nopeasti, joten kannattaa saapua paikalle ajoissa, että
ehtii ostamaan esimerkiksi karjalanpiirakoita, ruisleipää,
korvapuusteja, laatikoita, kahvia, suklaata ja karkkeja –
tai saavu paikalle hieman myöhemmin ja nauti
rauhallisesta joulun tunnelmasta, ystävien tapaamisesta
ja hyvästä kahvista.
Jos olemme kilttejä, joulupukki saapuu myös vierailulle,
joten tuothan pienen lahjan lapsesi nimellä
varustettuna joulupukin lahjasäkkiin.

Some items sell out quickly, so you may want to come
in early to get your share of traditional Finnish treats –
such as Karelian pasties, rye bread, cinnamon buns,
casseroles, coffee, chocolate and sweets – or pop in a
bit later to enjoy a less hectic cup of Christmas spirit,
meeting friends and good coffee.
If we are nice, Santa Claus will pay a special visit so
please bring a small present with your child’s name on it
for Santa’s gift sack.

Itsenäisyyspäivä - 2. joulukuuta
Melbournen Suomi-Seuran keskiviikkokerhon
itsenäisyyspäiväjuhla pidetään keskiviikkona 2. päivä
joulukuuta alkaen lippuparaatilla kello 10:00. Sen
jälkeen tarjoillaan kakkukahvit.

Independence Day - 2nd of December
FSM Wednesday Club’s Independence Day celebration
on Wednesday 2nd of December starts at 10 am with a
flag parade. It is followed by coffee and cake.

Perhejoulujuhla - 9. joulukuuta
Suomalaistyylinen perheiden joulujuhla pidetään
sunnuntaina 9. joulukuuta, alkaen kello 13:00.
Nautimme perinteisen suomalaisen joululounaan ja
hauskaa ohjelmaa on tarjolla koko perheelle. Juhlan
järjestävät Melbournen Suomi-koulu ja muksukerho.

Family Christmas - 9th of December
The Finnish-style Family Christmas Party will be on
Sunday the 9th of December, starting at 1 pm. We will
enjoy traditional Finnish Christmas lunch and have fun
program for the whole family. The event is organised by
our new resident, the Finnish School of Melbourne and
our Kids‘ Club.

Toimintaryhmät / Activity groups
Keskiviikkokerhon avoimet ovet

Wednesday Club Open Day

Yhteyshenkilö/ Coordinator: Lea Jortikka, Email: wednesday@fsmelbourne.com.au
Suomi-talo on auki joka keskiviikko kello 9:00-13:00. Se
on loistava tapa nauttia perinteisestä suomalaisesta
kahvista ja napata mukaan erilaisia herkkuja Suomikaupasta.
Vuoden viimeinen keskiviikkokerho on 13. joulukuuta.
Seuraavan kerran kerho on 30. tammikuuta 2019.

The Finnish Hall is open every Wednesday at 9am-1pm,
making it a great time to have traditional Finnish coffee
and stock up on various treats from the Finnish Shop.
The last Wednesday Club in 2018 is on the 13th of
December. It will start again on the 30th of January in
2019.
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Finnish Kids’ Club

Yhteyshenkilö/ Coordinator: Aino Beams, Email: kids@fsmelbourne.com.au
Muksukerho kokoontuu kerran kuussa yhtenä
sunnuntaina kello 10:00-12:00 Suomi-talolla. Vuoden
viimeinen tapaaminen on 11. marraskuuta.

The Kids’ Club meets once a month on a Sunday from
10am to 12pm at the Finnish Hall. Their last meet up for
the year will be on the 11th of November.

Kerhon tavoitteena on tukea pienten lasten (0-5)
suomen kielen taitoja laulujen ja leikkien avulla.
Tervetuloa leikkimään kanssamme suomeksi!

The club aims to support the Finnish language skills of
preschool kids (0-5) by means of songs and play. You
are welcome to play in Finnish with us!

Kansantanssi

Folk dancing

Yhteyshenkilö/ Coordinator: Tara Jumpponen, Email: folkdancing@fsmelbourne.com.au
Harjoittelemme joka viikko Balttifestivaaliin saakka. Jos
haluat pitää hauskaa ja tavata uusia ihmisiä, otamme
aina vastaan uusia jäseniä!

We are practising every week leading up to the Baltic
Festival. If you are up for some fun and meeting a
wonderful group of people, we are always open for new
members!

Ryhmä etsii myös virallista nimeä. Siispä, jos mieleesi
tulee osuva nimi joka kertoo perinteisestä suomalaisesta The group is also on the lookout for an official name. So,
kansantanssista, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
if anything jumps out and says traditional Finnish folk
dancing, don’t hesitate to contact us.
Urheilukerho/ Pesäpallo

Sports Club/ Finnish baseball

Yhteyshenkilö/ Coordinator: Mauri Kankaanpää, Email: sports@fsmelbourne.com.au
Harjoitukset alkavat jälleen 11. marraskuuta kello 10:00
JK Grant Reservessä, Altonassa.

Practice starts up again on the 11th of November at
10am at JK Grant Reserve, Altona.

Saavu paikalle, jos haluat pelata kanssamme (ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen)!

Just turn up on the day ready to play (you don’t need to
let us know beforehand)!

Spirit of Finland-kuoro

Spirit of Finland Choir

Coordinator: Hilja Toom, Email: choir@fsmelbourne.com.au
Olemme laulaneet yhdessä Hiljan johdolla vuodesta
2004. Olemme vahvistaneet ääntämme, pitäneet
hauskaa ja nauttineet laulamisesta. Puhumattakaan
kahvitauoista upeiden kakkujen kera.

We have been singing together since 2004 with Hilja’s
leadership. We have been strengthening our voices,
having fun and really enjoying our singing. Not to
mention the coffee breaks with wonderful cakes.

Miksi et liittyisi kuoroon? Sinun ei tarvitse puhua
suomea liittyäksesi!

Why not join the choir? You don’t need to speak Finnish
to join!

Viestintä

Communications

Yhteyshenkilö/Coordinator: Jeffery McDougall, Email: tiedotus@fsmelbourne.com
Viestinnästä on tullut suuri rooli, joten haluamme
laajentaa tiimiämme. Jos olet kiinnostunut auttamaan
meitä kirjoittamaan juttuja uutiskirjeisiin, Facebookkiin
tai nettisivuillemme, otathan meihin yhteyttä.

Communications has become a large role so we are
looking to expand our team. If you are interested in
helping us out with creating articles for the newsletter,
Facebook, or our website let us know.

Jos sinulla on kuvia tapahtumistamme, voit lähettää ne
meille sähköpostilla ja ne saattavat päästä mukaan
juttuihimme ja julkaisuihimme.

If you have any photos of our events, you can email
them to us and they may get featured in our articles and
posts.
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Yhteystiedot / Contact information
Katuosoite:
Suomi-talo, 119 Pier St, Altona
Postiosoite:
PO Box 117 Altona, VIC, 3018
Puhelin: (03) 9398 4143
MSS:n nettisivut: www.fsmelbourne.com.au

Street address:
Finnish Hall, 119 Pier St, Altona
Postal address:
PO Box 117 Altona, VIC, 3018
Phone: (03) 9398 4143
Website: www.fsmelbourne.com.au

Seuran toiminta- ja johtokunta-asiat
secretary@fsmelbourne.com.au

Business enquiries &
matters for the Committee:
secretary@fsmelbourne.com.au

Yleiset kyselyt & viestintä
tiedotus@fsmelbourne.com.au
Jäsenyystiedustelut ja ongelmat
membership@fsmelbourne.com.au
Saunavuoron varaukset: Kimmo Sandström, puh. (03)
9398 4143

General information & communications
tiedotus@fsmelbourne.com.au
Membership enquiries and issues:
membership@fsmelbourne.com.au
Sauna reservations: Kimmo Sandström, (03) 9398 4143

Ilmoituksia / Notices
Jäsenet, jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksua
tälle toimintakaudelle 2018-19, voivat tehdä sen missä
tahansa FSM-tapahtumassa, verkossa tai lähettämällä
shekin "Finnish Society of Melbourne Inc. " edellä
mainittuun postiosoitteeseen.
Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, voit päivittää ne
verkkosivuillamme, ottamalla yhteyttä
talonmieheemme Kimmoon tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen
membership@fsmelbourne.com.au.
Haluatko saada meiltä sähköpostia? Voit päivittää
yhteystietosi online-lomakkeella tai ottamalla yhteyttä
tiedotus@fsmelbourne.com.au.

Members who haven’t yet paid the membership fee
for this term 2018-19 can do so at any FSM event,
online, or by posting a cheque to “The Finnish Society of
Melbourne Inc.” to our postal address listed above.
If your contact information has changed you can
update it by visiting our website, contacting our
caretaker, Kimmo, or by emailing
membership@fsmelbourne.com.au.
Want to start receiving emails? You can update your
contact preferences on the online form found on our
website or by contacting
tiedotus@fsmelbourne.com.au.

Johtokunnan jäsenet / Committee members:
Puheenjohtaja / Chairperson:
Varapuheenjohtaja / Vice Chairperson:
Rahastonhoitaja / Treasurer:
Sihteeri / Secretary:

Jori Tossavainen
Cati Jumpponen
Pirjo Tossavainen
Tara Jumpponen

Jäsenet / Ordinary members:
Anneli Jortikka
James Henderson
Lauri Jortikka
Mari-Anne Pessi
Tuire Karaharju-Huisman

Ryhmänjohtajat / Group leaders:
Kids: Aino Beams
Choir: Hilja Toom
Comms: Jeffery McDougall
Wednesday Club: Lea Jortikka
Sports: Mauri Kankaanpää

Varajäsenet / Deputy members:
Mari Wild
Senja Baron

Talonmies / Caretaker:
Kimmo Sandström
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Kuvia 60-vuotisjuhlista/ Photos from the 60th Anniversary Dinner Dance
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