
 

 

_______________________________________________________ 

  Sightseeing i Stockholm med amfibiebuss 
       tisdagen den 24 september kl. 12.00, start/stop Strömgatan 3     Bussen går både på land och i vatten, med guide. 

         En upplevelse med 4.7 stjärnor av 5 möjliga. 

         Pris 290:-, Gillets medlemmar betalar endast 100:- 

         Betalning till PG 158868-0 senast den 16 september 

         Gemensam lunch efter turen för dem som så önskar.  Vi ses på kajen kl. 11.45   

 

    Gemensam Höstfest - ett samarbete       
      mellan Ålandsgillet, Åbolandsgillet och Nylandsgillet 

i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44,  lördagen den 12  oktober  

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

  

Huvudtemat är middag med dans 

Välkomstminglet börjar kl. 15.00 – och sedan:                                               

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

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

 Lotteri blir det också, naturligtvis 

 Dansar gör vi till Birger Kareliusson’s dansglada toner. 

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

PG 158868-0  senast  den 30 september Glöm inte att ange namn.  

Om du vill betala vid ankomsten anmäl dig till Asta / 0708-374750 /  info@alandsgillet.se 

    Du är varmt välkommen att roa dig i trevligt sällskap!  

 

          Gemensam kultureftermiddag 
                             i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44,   

      onsdagen den 6 november kl. 13.00-17.00 med paus för förtäring 

Lars G. Soldéus berättar för oss om fiskuppköpare och sumpskeppare i de Åländska och 

Åboländska skärgårdarna. Deras verksamhet och strapatser gjorde att fiskenäringen  

blomstrade för mer än 100 år sedan i de små skärgårdsamhällena. Böcker finns att köpa. 

”Den sjungande polisen”, Pecke Abrahamsson från Enköping uppträder och roar oss med  

sin ”Batongblues” och andra musikaliska konststycken. 

Anmälan genom insättning av 150:- till Ålandsgillet PG senast 28 oktober.,  

eller anmäl dig till Asta och betala i entrén.  

                                                                                                 Vänd! 
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               Åbolandsgillets Fredagsmys   
                   fredagen den 15 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!  

                                                           

            Gemensam Julfest                
           Åbolandsgillet  &  Ålandsgillet 
              lördagen den 7 december i Bagarmossen Folkets hus. 

          Glöggmingel, Luciatåg, Julbord, Jultomte, Lotteri, Dans                            

 Glöggminglet börjar kl. 13.00                                                                                            

 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 28 november, 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. 

 

05.09 Vi samlas och delger varandra våra sommarupplevelser. 

03.10 Rabbe Sandell berättar om sin släktgård i Bromarv under rubriken ”GÅRD I FINLÄNDSK SVENSKBYGD”.  

14.11 ”ÄR VÄSTNYLAND FINLANDS TOSCANA?” Bitte Westerlund hemma från västra Nyland och bosatt i 

Helsingfors, sommartid Ekenäs, besöker Stockholm och FNYS för att tala om ”Slow Food”. Bitte har i maj 

utkommit med den underbart vackra boken ”Smaka på Västnyland”.  

12.12 Programpunkten är ännu inte fastställd. 

 

Besök hos vår ambassadör den 25 september kl. 17.00 
 

Ambassadör Liisa Talonpoika bjuder in till sitt residens på Västra Trädgårdsgatan 13. 

Anmälan till Barbro Graeffe barbrograeffe@yahoo.se eller sms/tfn 073 810 80 93  

senast den 18 september. OBS! begränsat antal. Inbjudan gäller alla Stockholmsgillen. 

___________________________________________ 
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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