
 

 

_______________________________________________________ 

       
       Gemensam Höstfest med    

   de tre Gillena från Åland, Åboland, Nyland 

      i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44,  lördagen den 20 oktober  

      Ta tunnelbanan mot Skarpnäck – ta till höger runt hörnet vid Konsum + 30meter till)  

  

     Huvudtemat är middag med dans                                                   

     Välkomstminglet börjar kl. 15.00 – sedan blir det:                                               

 En välsmakande och riklig höstbuffé där 1 glas vin ingår – och så kaffe på 

(Också det uppskattade frukt- och godisbordet finns med) 

 Vatten finns på borden. Mer vin till själkostnadspris, 30:-/glas   

 Lotteri blir det också 

 Dansar gör vi till Rolles medryckande toner. 

 Du anmäler dig genom att betala in 200:- till Ålandsgillets 

PG 158868-0  senast  den 12 oktober.  Glöm inte att ange namn.  

Om du vill betala vid ankomsten anmäl dig till Asta /  info@alandsgillet.se 

    Du är varmt välkommen att roa dig i trevligt sällskap!  

 

               Åbolandsgillets Fredagsmys   
                   fredagen den 16 november på Agnes Lagerstedts gata 6 i Fruängen 

 

     Allt enligt vårt gamla och populära koncept. Vi börjar kl. 14.00 med kaffe och kaka 

     Middag vid 18-tiden. Anmäl dig till Denice på tfn 0736-132 128 senast onsdagen innan. 

       Varmt välkomna till en eftermiddag med trevliga utmaningar! 

  

            Ålandsgillets      Bingoafton  

                 söndagen den 25 november på Siljansvägen 74 i Årsta. 

  

     Vi träffas kl. 17.00 och börjar med Evas fantastiska soppa och ostmacka. 

     Sedan Bingo på TV. Kaffe och kaka och trevlig samvaro - 50:- för hela kalaset. 

     Anmäl dig till Gunnar senast den 12 november på tfn. 08-771 18 10 och för att köpa lotter. 

           Varmt välkomna till en god bit mat och litet spänning!  

                                                                                            Vänd! 
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                Gemensam Julfest        
           Åbolandsgillet  &  Ålandsgillet   

                        lördagen den 8 december i Bagarmossen Folkets hus. 

          Vår traditionella julfest i nya lokaler:  

            Glöggmingel, Luciatåg, Julbord, Jultomte, Lotteri, Dans                            

 Glöggminglet börjar kl. 13.00  (Vi börjar söka oss hemåt ca 19.00) 

 Vårt mycket uppskattade julbord med hemlandstoner. 

 Ingår gör också lättöl, julmust, vatten, ett glas vin och nubbe  

 Ta med en julklapp för c:a 50 kr så får du också en.                                               

 Patrick Eklöfs rytmiska toner ger mycket dans i benen               

 Du anmäler dig genom att sätta in 250 :- på Åbolandsgillets  

Plusgiro 850861-6 senast den 1 december, med namn. 

 Barn under 12 år är gratis, men måste ändå anmälas. 

Vill du betala vid entrén anmäl dig till Denice tfn 0736-132 128. 

         Alla är Hjärtligt Välkomna till vår goda och glada julfest!                              

 

Nylandsgillets Daglediga      

På Timmermansgården kl. 14.00, Timmermansgatan 46, enlig nedanstående datum.   

Kaffe och hembakad bulle 45 kr, i övrigt gratis. 

Kontaktperson Stina Bäckström   stina.backstrom@naturvetaren.se  tfn. 08-6126313. 

 

13.9   Första träffen kring kaffekoppen! Sommarerfarenheter - och tips för hösten! 

 

27.9   Inger Jägerhorn, med en lång journalistkarriär i Finland och i Sverige, presenterar sin nya 

           bok om arbetaren Georg Wiktor Johansson och hans liv under de dramatiska åren 1898-1918 

           Boken  “Det brinner en eld” kommer att finnas att köpa.  

 

11.10 Barbro Graeffe, Fnys nya ordförande förväntar sig ett maktskifte efter valet. Hennes ämne  

           för dagen är därför ”Äldreomsorg och sjukvård efter valet” 

 

25.10 Frank Sjöman visar sitt TV-program med Horace Engdahl, så som han framstod under sina  

           glansdagar för 15 år sedan! Miljön är sommarstugan i Stockholms skärgård. 

8.11   Thor Abrahamsson berättar om de senaste vetenskapliga rönen gällande evolutionen och 

           människans utveckling. Vår resa från sjögurka till intellektuell varelse är spännande 

22.11 gästas vi av Herman Lindqvist! Missa inte det! 

  

           Alla är varmt välkomna - åbolänningar, ålänningar, rikssvenskar… 

_____________________________________________ 
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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