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På kommande

Årsmötet
Glöm inte årsmötet den 22
februari!!
Årsmötet är ett viktigt forum,
där medlemmarna kan framföra
åsikter och idéer på
verksamheten.
Ska vi kunna hålla en hög nivå
och bra kvalité på våra
arrangemang/evenemang fordras
att fler hjälper till.
Lappfjärds dam och manskör besöker Västerås och
ger en konsert den 21 februari kl. 18.00 i
Kyrkbacksgården Västra Kyrkogatan 10-12
’Arbetsnamnet för hela projektet blev ”Vänskap över
gränserna” och syftar på de vänskapsband som finns
mellan oss österbottningar och de Sverigefinländare
som bor över gränsen på svenska sidan.
Temat för konserten är Kärleksafton och förutom
körerna kommer publiken att få höra systrarna Uljens
och kanske dyker det upp ytterligare någon gästartist’.
Ta med vänner och bekanta och kom till en fin konsert
på musikalisk hög nivå, med både kända och okända
visor, finlandssvenska sånger och andra körlåtar.
Vi utlovar en mycket njutbar afton!
Entréavgift: 120 :Kaffe och ”Kärleksmums” serveras i pausen.

Många av eldsjälarna ”börjar
komma till åren” och det är dags
att dela på ansvarsbördan om vi
ska få någon som vill engagera
sig i föreningsarbetet.
Får vi inte ihop den stab som
föreningsstadgarna kräver, är det
svårt att kunna driva någon
verksamhet alls.
Vi vet att vi måste ha ett visst
antal evenemang under året för
att klara ekonomin och till dem
måste vi ha personal.
Vi har ju en livlig veckoverksamhet och det vore synd om
nedskärningar skulle drabba
grupperna negativt.
Det här är något för grupperna,
att diskutera inbördes innan
årsmötet.

Alla är Välkomna!
Tipsa gärna folk som ni känner med rötter i Österbotten,
om evenemanget.

Väl mött till Årsmötet!
Styrelsen

Kyrkdagarna 14-15 mars
I Mikaelikyrkan och Gertrudssalen
I år kommer vi att få besök av Ann-Britt och
Folke Hedman från Borgå stift.

Resan till Mamma Mia
Det finns 3-4 platser kvar, så bestäm dig
och ring till Siw!

Den 17 mars åker vi till Helsingfors och
ser Mamma Mia!!
Lördagens samkväm i Gertrudssalen börjar
kl. 18.00.
Ann-Britt och Fride medverkar och
Ulla-Britt Neider sjunger med Gullan
Persson som ackompanjatör.
Kaffe serveras
På söndagen predikar Ann-Britt i
Högmässan och vi dricker Kyrkkaffet
tillsammans med Mikaeli församling.
Därefter lunchar vi tillsammans med
gästerna på Jakobshöjdens Värdshus och
alla som vill, är välkomna att äta
tillsammans med oss.
Alla är välkomna till våra Kyrkodagar!

______________________________

Siw har förbokat 20 biljetter, så först till
kvarn får följa med!
Priset per person:
Insideshytt 1887:Utsideshytt 1987 :Priset inkluderar:
Buss fr. Västerås, Skeppsmeny och
Viking buffé, frukost och teaterbiljett.
Blir vi flera tillkommer mängdrabatter!!!
Siw tar emot anmälningarna på
tel:021-24606
070-2749897
s.h.sandell@telia.com
____________________________________

Kulturkväll i april !

Under April kommer vi att arrangera en
Kulturkväll.
Studiebesök i Tingshuset!
I nästa utskick kommer närmare besked om
Den 23 mars får vi guidning av Fredrik
datum och tid.
Isaksson på Tingshuset kl. 9.30-11
Rikard Land medverkar. Rikard är en
Vill någon övervara en rättegång, går det bra
oerhört skicklig pianist, han spelar både
samma dag kl. 13
klassiskt, jazz och modernt. Han har också
Varför inte äta lunch tillsamman på stan och
egen komponerad musik i sin repertoar. Vi
gå tillbaka till rättegången.
kommer att få höra Ulla-Britt och några till
Anmäl intresset till Ulla-Britt 021-18 05 33
deklamera valda dikter till musiken. Dikter
___________________________________
som sammanför musiken och poesin.
Medlemsmöte hålls en torsdagseftermiddag
Rikard känner vi väl till sedan tidigare, när
i slutet av mars eller början av april
han uppträtt på våra evenemang.
Mer info genom mail och djungeltrafiken.
Mer om detta senare!

