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           Höstfest tillsammans med Åbolandsgillet    
                               lördagen den 8 oktober i Bagarmossen Folkets hus.  

                                  (Tunnelbana till Bagaramossen, gå runt hörnet vid Konsum och 30 meter till)            

Välkomstmingel kl. 15.00 (Vi avslutar ca. 21.00)                                                                     

Sedan blir det en välsmakande höstbuffé samt fruktskål, godis och kaffe. 

Öl och vin finns till självkostnadspris. 

Patrik Eklöw spelar upp igen – en dansvänlig anledning att stanna kvar på dansgolvet. 

Du anmäler dig genom att sätta in 200:- till Ålandsgillets Plusgiro 158868-0 senast fredagen  

den 30 september, med namn. Vill du betala vid ankomsten anmäl dig till Asta.  

Vi har också bjudit in medlemmarna från Sundsvall och Nyköping/Oxelösund 

Alla är Varmt Välkomna!  
 

                          Bingoafton   
                             söndagen den 20 november på Siljansvägen 74 i Årsta. 

Vi träffas kl. 17.00 för att avnjuta Evas mycket uppskattade soppa med smörgås. 

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

Anmäl dig till Gunnar på tel. 08-771 1810 och ange antal Bingolotter du önskar. 

Anmälan senast söndagen den 7 november . Allt för 50:- (plus Bingolotterna) 

Varmt Välkomna!      
 

     Julfest tillsammans med Åbolandsgillet 
                       lördagen den 3 december i Bagarmossen Folkets hus. 

Vår traditionella julfest fortsätter även i år: 

Glöggmingel, Luciatåg, Julbord, Jultomte, Lotteri, Dans 

 Glöggen börjar serveras kl. 13.00 (Vi avslutar ca. 19.00) 

 Det blir vårt mycket uppskattade julbord med hemlandstoner. 

 Förutom lättöl, julmust, vatten ingår även ett glas vin och nubbe - för den 

som så önskar. 

 Tag med en julklapp för c:a 50 kr om du också önskar besök av jultomten. 
 Roffe Larsson dansglada toner kommer åter att fylla lokalen.  
 Du anmäler dig genom att sätta in 250 kr på Åbolandsgillets Plusgiro: 850861-6  

senast den 27 november, med namn. 
 Barn under 12 år är gratis, men alla barn måste ändå anmälas. 
 Vill du betala vid ankomsten anmäl dig till Margareta, tfn 0704-919 460.  

Alla är Hjärtligt Välkomna!  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vänd                                                                                 Vänd  
                                                                                                                                                                                                                      



 

Åbolandsgillet bjuder in till:   

                                 Fredagsmys  
                                den 4 november på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

       Abstinensbesvären gör sig påminda, men nu äntligen.. 

 Start kl. 14.00 med kaffe och kaka 

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

 Frågesport i lag 

 Middag ca kl. 18  

 Lotteri 

 Kortspel, sällskapsspel och annat för den som vill fortsätta kvällen  

 

 Kalaset och nöjet till självkostnadspris 100:- per person 

Anmäl dig till Margareta senast onsdagen innan. 

Alla är varmt välkomna! 

  

        Månadsträffar för daglediga                                                                  
                               i Fruängen på Agnes Lagerstedts gata 6 

Måndagen den 7 november och den 5 december träffas vi kl. 13.00 och intar en gemensam matig och god 

lunch till självkostnadspris. Lunchen lagas på plats och det är den enda kostnaden vi har och som vi delar på.  

Vin finns, också det till själkostnadspris. Anmäl ditt deltagande till Margareta senast i helgen innan! 

Varmt Välkommen till en trevlig samvaro!  

Nylandsgillet bjuder in till: 

I stället för julfest firar vi detta år en HÖSTFEST med Birgitta Ulfsson som gäst! 

Lördagen den 22 oktober kl. 14.00 på Timmermansgården, Timmermansgatan 46 (nära Södra station) 

Ett glas vin/öl ingår i priset samt ett glas bubbel innan vi sätter oss till bords. 

Till kaffet kommer Birgitta att på sitt oefterhärmliga sätt ge oss minnen och tankar om mumintroll,  

filifjonkor, teater, gamla vänner och om skillnaden mellan Finland och Sverige 

Du är anmäld om du betalar in 200 kr på Fnys Pg 180814-6 senast den 10 oktober. 

Icke medlemmar betalar 310 kr. Glöm inte att skriva ditt namn och om du önskar vegetarisk mat. 

 

Höstens program för daglediga – med en rad spännande kvinnor! 
 På Timmermansgården kl. 14.00     Kontaktperson Ami, 08-36 44 46. 

 15.9   Höstens första träff! Gamla och nya medlemmar välkomna! 

 29.9  Astrid Ståhlberg berättar i ord och bild om det färgstarka livet i Kongo, Brazzaville. 

 13.10 Anna Lindholm om brev morfars mor skrev till sin man som var fånge i de rödas läger 1918.  

 27.10  Ellis Johansson fortsätter berättelsen om sitt otroliga liv under 95 år!  Kom i tid, fullt förra gången.  

 10.11  Tove Fagerholm, är på besök från Kyrkslätt och berättar om ” Att leva som finlandssvensk i Finland”.   

             Vi hälsar också alla ålänningar och åbolänningar hjärtligt välkomna! 

 

____________________________________________________ 
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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