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Närmast kommer…
Öppet hus II
Succéer inom filmvärlden,
döps alltid till I, II, III osv.
Så också Pidrogruppens
”Öppet Hus”. I januari kom
23 intresserade personer och
provade på spelet. Och nu
kommer reprisen.
Lördagen den 17 mars från
klockan 13 till ungefär 17
håller vi åter ”Öppet Hus”
i klubblokalen.
Alla ni som fortfarande
jobbar, och inte kan spela i
veckorna. Passa på nu.
Alla som är nybörjare tas
extra väl omhand. Ni får först
introduktion i spelet och
sedan får ni spela med
”ryggsäck” till ni känner er
säkra.
Kaffepannan står på hela
dagen och vi bjuder på
hembakat fikabröd.
Ta med grannar, vänner,
bekanta och kom och lär er
vårt Kulturhistoriska kortspel Pidro.
Välkomna!
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och sen …….

till sist en fest…….

Studiebesök

Påskmat med dans

Den 21 mars åker vi till Åsby
Handelsträdgård på
studiebesök.
Vi samlas kl.13.00 på Åsby.

Välkommen på party den 31
mars i Samlingslokalen på
Tidö/Lindö. Vägbeskrivning:
Kör till Tidö/Lindö, sväng
höger (vid gamla affären) in
på Askholmsvägen. Följ
röd/gula snitslingar.

Kom och njut av härliga
gröna växter och vackra
arrangemang. Du får många
inredningstips, om hur du
smyckar ditt hem med
levande växter.
Snart har vi vår, så börja
planera trädgårdsarbetet
redan nu. Passa på att fråga
fackfolket om råd och tips,
på Åsby.
Vi fikar tillsammans i
Handelsträdgården och vill
du ha en macka till kaffet
måste den beställas i förväg.
Ring Kerstin tel. 35 73 37
som bokar fikat och
organiserar eventuell
samåkning.
Välkomna till en intressant
eftermiddag.

Samling från kl. 18.00
Vi bjuder på:
*Välkomstdrink
*Silltallrik inkl måltidsdryck
*Kaffe med kaka.

Snaps till sillen och ev.
drycker av starkare karaktär
tar var och en med sig, efter
behov.
Vi dansar ”Kramgoa Låtar”
till Als Dansotek.
Programmet är i Talkoform,
dvs. att alla bidrar med någon
rolig historia, vits eller visa.
Ta med dig några trevliga
vänner, grannar, make/maka
och kom till en gemytlig
tillställning.
Anmälan är ett måste! Den
gör du till Leif på 33 14 33
senast den 27 mars.
/Bowlinggruppen

Viktigt……….
Möte
för förtroendevalda,
gruppledare och andra
idésprutor den 15 april kl.
15.00 i Klubblokalen.

Hänt sen sist…..

Årsmötet
Årsmötet i Badelunda var,
trots det dåliga väglaget,
välbesökt. 37 medlemmar
hade hörsammat kallelsen,
att få tycka till om vår verkDessa möten har varit oerhört samhet.
givande och till god hjälp för Vi startade dagen med
styrelsen, att nå uppsatta mål. Maggis goda köttsoppa. Med
assistans av Maggan, Lilli,
I år är det viktigare än
Kerstin och Levi dukades
någonsin att så många som
borden och breddes mackor
möjligt är närvarande.
snabbt och effektivt. Else och
Eftersom vi inte har någon
Kaj ryckte in till disk och
programkommitté längre i
undanplockning. Kvickt och
föreningen, bestämdes det
smidigt blev lokalen
på årsmötet att aktivitetsfärdigstädad.
grupperna tar över
programkommitténs arbete.
Stort tack till er alla som
Den 15 april ska grupperna
hjälpte till.
få välja vilket evenemang de Årsmötesförhandlingarna
sköttes med van hand av
vill ta hand om.
Hilding B. som ordförande
och Kaj N. som sekreterare.
Vi ska också bolla idéer om
Valberedningen hade gjort
nyheter och tilläggsverkett bra arbete och lyckats få
samhet för 2007
Så kom till en kreativ
personer till alla poster.
diskussionsträff
Nya styrelsen presenteras på
Idéer finns, så låt alla ta del första sidan i detta utskick.
Ekonomiskt gick förra året
av dem!
med en ganska stor förlust,
Välkomna!
detta främst beroende på
/margith
publikbortfall vid våra stora
_____________________
kulturella satsningar.
Bloggen
Verksamhetsplanen för 2007
har reviderats, vis av
Får du tips om olika
evenemang som kan vara av erfarenheterna från 2006.
intresse för våra medlemmar Aktivitetsgrupperna tar till
stor del ansvar för våra
och andra finlandssvenskar,
evenemang och frigör
hör av dig till Margith.
därmed både tid och energi
Då lägger vi in det på
för styrelsen, att satsa på
Bloggen på Hemsidan.
föreningens förvaltning.
Det kan vara tips om musik,
Avgående ledamöter
film, författarbesök, bra
böcker, resor, ja allt möjligt. avtackades med blommor
innan årsmötet avslutades.
Du kan också sända en
personlig hälsning, ex. ”Glad /margith
Påsk” på Bloggen.

..............
Kyrkdagarna
Samkvämet i Gertrudssalen
den 3 mars präglades av
gemenskap och värme.
Stefan Forsén, direktor för
Lärkkulla stiftelsen, talade
om vårt behov av ”Andliga
rum”. Att vi vid oväntade
händelser och katastrofer
upptäcker hur mycket kyrkan
betyder för oss.
Han berättade också om
Lärkkullas historia. Hur man
genom olika donationer från
hela Svenskfinland lyckades
bygga upp folkakademin där.

Madeleine och Stefan Forsén

Stefan förde också med sig
hälsningar från Borgå stift,
till oss utlandsboende.
Föreningens sånggrupp sjöng
några av våra omtyckta visor.
De ledde också allsången.
Unga Madeleine underhöll
oss med skön sång både på
lördagen och under
söndagens Högmässa, där
Stefan höll dagens Predikan.
Efter Högmässan bjöd
Mikaeli församling på
Kyrkkaffe med tårta.
En helg med fina upplevelser
som vi minns länge.
/margith

