
 

_________________________________________________________ 

       

Kallelse till Ålandsgillets årsmöte 2019   
lördagen den 23 februari kl. 17.00  

 Bagarmossen Folkets Hus i mellansalen  

 

                  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 Per-Göran Praung  

  

  Som sekreterare föreslår styrelsen Magnus Lindblom 

                            Vi bjuder också på en bit mat med ett glas vin. Det blir också lotteri som alla är med i.         

                            Anmäl ditt deltagande till Asta senast den 15 februari,  

       Du är Varmt Välkommen att vara med och påverka! 

 

      Ålandsgillets 80-års jubileum 
    Lördagen den 30 mars 2019 med start kl. 17.00 

    Platsen är Bagarmossen Folkets Hus 

    Huvudtemat är middag och dans med programinslag 

     Reservera i kalendern redan nu så får du detaljerna i nästa utskick  

                                                                                                Vänd    

                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

Åbolandsgillets  Fredagsmys   
            den 8 mars på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

            Start kl. 14.00 med kaffe och kaka 

 5-kamp inomhus med hjärngympa och frågesport i slumpvis valda lag.  

 Middag ca kl. 18  

 Lotteri 

 Kortspel, sällskapsspel, dans, annat…  

 

      Allt 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! 

 
Nylandsgillets  daglediga 

Daglediga möts varannan torsdag mellan kl. 14 och 16, dricker kaffe och lyssnar på ett program.  

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46 (på Söder).  

Kontakt Stina Bäckström 08-612 63 13. Kommande program: 

17.1 Nyårsminnen och nyårsdikter. 

 

31.1 Sara Ahlbom presenterar sin anmoder Aurora Karamzin, Tsaritsans hovdam  

        som flyttade till Helsingfors och grundade diakonissanstalten, ålderdomshem 

 

14.2 Frank Sjöman visar sitt TV-program, där han samtalar med Lenita Airisto,  

        färgstark personlighet och ett levande bevis på att ”kvinnor kan”. 

 

28.2 Anna Lindholm berättar om sitt nya bokprojekt, där hon som ett tema tar upp kvinnorollen.  

        Men hon vill också gärna höra om de ”Dagledigas” erfarenheter i ämnet: 

        Vilka var förväntningarna på oss, när vi var unga, och hur vi ser på det nu i efterhand 

 

14.3 Sofia Häggman, intendent vid Medelhavsmuseet, berättar om Georg August Wallin (1811-1852),  

        finländsk arabist och upptäcktsresande. Under 1840-talet gjorde han flera långa resor i Orienten,  

        resor som tog honom ända till Mecka. Wallins hem i Orienten var ändå Egypten.  

        Vi får höra om Wallin, hans liv i Kairo och hans seglats uppför Nilen 

 

28.3 Ännu inte fastställt   

 

11.4 Thor Abrahamsson, vad är evolution och hur den kan skapa en varelse som människan 

 

 

 

Vi vill också vänligen påminna om medlemsavgiften om 150:- 

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

Ordförande   Asta Måbrant  tfn  0708-37 47 50 

Plusgiro        158868-0 

Hemsida        www.alandsgillet.se    
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