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Kallelse till Ålandsgillets årsmöte 2020  
lördagen den 15 februari kl. 14.00  

 I Bagarmossen Folkets Hus 

 

                  Eventuella motioner skickas senast den 8 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 Traung 

  

   

  Som sekreterare föreslår styrelsen AnnMari Englund Öberg  

 

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

                 Anmäl ditt deltagande till Asta senast den 10 februari,  

          Du är Varmt Välkommen att vara med och påverka! 

    

   Bingoafton  

        Söndagen den 29 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 Eva senast den 19 mars på tel. 0703-714 139 och ange antal 

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

                                                                                             
                                                                                                Vänd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    



  Vårfest med 60-års Jubileum                 

 i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44,  lördagen den 14  mars 

 Ta tunnelbanan mot Skarpnäck – ta till höger runt hörnet vid Konsum  

Med anledning av att Åbolandsgillet fyller 60 år kommer föreningen att sponsra 

festen. Inträdet blir 60:- per person och ingen uppvaktning. 

 Välkomstmingel kl. 13.00 

 Riklig vårbuffé och ett glas vin ingår   
 Dans till Birger Kareliussons glada och dansvänliga toner.  
 Anmälan genom inbetalning 60 :- till Åbolandsgillets PG 850861-6 senast den 6 mars. 

 Anmäl dig till Denice tel. 0736- 132 128 / denice.ramberg@comhem.se ,om du betalar i entrén. 

 

Alla föreningar är Varmt Välkomna  (dock max 85 personer) 
 

Åbolandsgillets månadslunch  
Första måndagen i varje månad kl. 13.00. Detta ersätter gourméklubbens aktivitet. 

Nu på våren blir det den 3 februari, den 2 mars och den 6 april. 

Anmäl ditt intresse till Denice så får du alla detaljer.  

 

Nylandsgillets Daglediga 

träffas en torsdag i månaden  mellan kl. 14 och 16, dricker kaffe och lyssnar på ett anförande  

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46 (på Söder).  

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

9 jan  David Johansson, verksamhetskoordinator för Finlandssvenskarnas 

           Riksförbund i Sverige FRIS, berättar om sitt arbete och vad som är på gång i 

           riksförbundet. 

13 feb Thor Abrahamsson berättar om de senaste vetenskapliga rönen hur 

            kroppens bakterier påverkar vår mentala och fysiska hälsa. 

12 mars och 16 april Programmet fastställs senare och meddelas i Infoblad 2. 

 

Grannfolket spelar upp ”Aska och Akvavit”  
En ganska makaber men rolig komedi av Bengt Ahlfors om överstinnans kontroverser med sina två 

barn efter makens död. Föreställningar den 27/3, 3/4 kl. 19.00 på FKC i Hjorthagen (Ropsten) 

och den 28/3, 29/3, 4/4, 5/4 kl. 15.00 på Teater Fågel Blå, Skeppgatan 60 (Karlaplan)  

Biljetter kan beställas av Lilian lilian@larnefeldt.se och med sms till 0734-139 593 (men inte än)  

 _________________________________________________ 
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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