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Kallelse till Ålandsgillets årsmöte 2018   
lördagen den 17 februari kl. 15.00  

   I Bagarmossen Folkets Hus – Djupågatan 1, Spegelsalen 1tr. upp 

 OBS! Ingång från gaveln av huset  

 

                  Eventuella motioner skickas senast den 1 februari till: 

                  Ålandsgillet c/o Lindblom 

                  Nordströmsväg 5, 5 tr. 142 60 Trångsund 

  

 Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet 

  Valberedningen är klar med sitt förslag till ny styrelse och revisorer  

   

Styrelsens förslag till mötesordförande är Benny Westerberg 

   Som sekreterare föreslår styrelsen Magnus Lindblom 

  

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Jan-Mikael von Schantz att, i kåserande ordalag, berätta om 

Ålandsgillet förr och nu. Jan-Mikael är mycket involverad i ålandsfrågor och har dessutom stor kunskap 

om Ålandsgillet. Det blir spännande att få höra hans syn på Ålandsgillet och dess verksamhet. 

Vi bjuder också på mat med ett glas vin.    Mera vin finns att köpa till självkostnadspris.  

Anmäl ditt deltagande till Asta senast den 12 februari,  

Du är Varmt Välkommen att vara med och påverka! 

 

   Bingoafton  

        Söndagen den 25 mars på Siljansvägen 74 i Årsta.  

        Vi träffas kl. 17.00 för att avnjuta enklare, men god och tillräcklig middag. 

        Därefter blir det Bingo kl. 18.00 på TV. Sedan kaffe och umgänge i trevligt sällskap. 

        Anmäl dig till Gunnar senast den 19 mars på tel. 08-771 18 10 och ange antal 

        bingolotter du önskar. Allt för 50:- (plus Bingolotterna) 

                                                                                              Vänd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



    

Besök på Spritmuseet den 10 april 
 

Ålandsgillet har ordnat en professionellt guidad visning 

av museet, som tar ca 1 timme. 

Visningen startar prick kl. 12.00, så kom i tid. 

Inträdet kostar 80:- och efter visningen kan man äta lunch 

för 145:- 

Museet ligger mellan Gröna Lund och Vasamuseet. 
Anmäl ditt deltagande till Asta senast den 26 mars. 

Du är varmt välkommen med på en intressant och spännande resa genom denna, både  

älskade och mindre omtyckta, del av vår kultur.  

Vi ses där!   
 

    Åbolandsgillets Fredagsmys   
              den 23 mars på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

            Start kl. 14.00 med kaffe och kaka 

 5-kamp inomhus med trevliga grenar - hjärnjympa i lag.  

 Frågesport i lag 

 Middag ca kl. 18  

 Lotteri 

 Kortspel, sällskapsspel, dans, annat för den som vill fortsätta kvällen  

 

      Kalaset och nöjet till självkostnadspris 100:- per person 

      Anmäl dig till Denice på tel. 0736-132 128 senast onsdagen innan. 

 

Alla är varmt välkomna till en eftermiddag med trevliga utmaningar! 

 

Tips  
Årsta-revyn 2018 ”Oro i paradiset”  (Satir på aktuella händelser) 

Utspelar sig i Årsta Folkets hus vid Årsta torg den 3,4 och10,11 februari kl. 1500. 

Man skaffar biljett själv á 170:-. Kan köpas på nätet eller biljettel. 070-268 9672 eller hos  

Helenas Blommor, Gullmarsplan. 

Åbolandsgillet kommer att avnjuta detta den 3 februari och sedan äta en gemensam middag på 

Hjälmaren tvärs över gatan. Den som vill hänga med på middagen skall anmäla sig till 

Ingegerd Andesson på tfn. 08-393 887 eller till ingerninni@yahoo.se 

Man tar sig enklast till Årsta torg med buss 160,164,168 från Gullmarsplan 

Mycket nöje!     

___________________________________________________ 
Ålandsgillets kontaktuppgifter: 
e-post           info@alandsgillet.se 

Ordförande   Asta Måbrant  tfn 08-37 47 50 , 0708-37 47 50 

Plusgiro        158868-0 

Hemsida        www.alandsgillet.se    
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