
 

 

Vårfest tillsammans med Åbolandsgillet 
lördagen den 2 april kl. 17.00 i Bagarmossen folkets hus 
                                                      

Det blir välkomstdrink i vanlig ordning. 

En välmatad vårbuffé, öl och vatten finns på borden. 

Vin och snaps finns till självkostnadspris. 

Dansar gör vi till välkända Patrik Eklöws dansvänliga toner. 
 

Du anmäler dig genom att sätta in 200:- på Ålandsgillets Plusgiro 158868-0 med namn,  

Vill du betala vid ankomsten anmäl dig till Asta, 08-37 47 50 / info@alandsgillet.se 

Anmäl / betala in senast fredagen den 18 mars. 

Varmt välkommen på en god vårbuffé med härligt välgörande dans! 
 

Bingoafton  söndagen den 24 april, 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 Gunnar på tel. 08-771 18 10 och ange antal Bingolotter du önskar. 

Anmälan senast den 4 april. Allt för 50:- (plus Bingolotterna) 

Varmt Välkomna till en stund med småkittlande spänning!  
  

Den Svenska Hurtigrutten  STOCKHOLM - NYKÖPING   
 med Sveriges största skärgårdsbåt M/S Saga Lejon 
 
Avgång från Skeppsbron den 27 augusti kl. 9.00 (mittemot Reisen) 

med ankomst till Nyköping kl. 19.15 och åter i Stockholm kl. 21.00 med 

returbuss. En heldagsutflykt som fått mycket goda recensioner. 

Morgonkaffe med dubbelfralla liksom lunch ingår också i priset, som är 

500:- för Ålandsgillets medlemmar och 645:- för icke medlemmar. I övrigt finns mat och dryck ombord till 

hyfsade priser. 

 

Kryssningen går genom Mälarens vatten och Sörmlands vackra skärgård, förbi Björkö (Birka), via 

Södertälje kanal, där vi slussas, och vidare förbi Trosa mot Nyköping.  

Anmälan gör du genom inbetalning till Ålandsgillets Pg 158868-0, med namn senast den 5 augusti. 

Vid frågor kontakta Asta, 0708-374750 / 08-374750 / info@alandsgillet.se 

OBS! Efter den 5 augusti är anmälan bindande.  

30 platser har redan nu reserverats för denna populära dagsutflykt. Häng med på kryss! 
 

OBS! Tidpunkt och detaljer för Höstfest, Julfest och övrigt höstprogram meddelas senare. 

Vänd  
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Inbjudan till 

 

BORTAÅLÄNNINGARNAS DAG  på  ÖNNINGEBYMUSEET 
Tisdagen den 19.7.2016 kl. 13:00 – 16:00  

Preliminärt program 

12 – 13 Lunch, fisksoppa, för den som så önskar, på egen bekostnad 

13 – 14 Landskapsregeringen, jourhavande minister, informerar om reformen av   

              självstyrelselagen och andra aktuella projekt. Frågestund efter anförandet. 

14 – 15 Landskapsregeringen bjuder på kaffe med dopp. Under kaffet underhåller 

              spelmanslaget Kvinnfolk under ledning av Siv Ekström 

15 – 16 önningeby museum presenteras av Kjell Ekström – även guidad tur möjlig.  

 

Anmäl dig till Asta senast den 23 juni, 08-37 47 50 / 0708-374750  info@alandsgillet.se 

OBS! Ange om du vill äta lunch och om du önskar guidad tur i museet. 
 

ÅLANDSRINGEN I ÅBOLAND R.F. hälsar alla Varmt Välkomna! 
 

 

Nylandsgillets program: 

Daglediga är en träff öppen för alla varannan torsdag 14.00 – 16.00. Ingen anmälan behövs. 

 Platsen är Timmermansgården, Timmermansgatan 46 på Söder 

3.3  Ellis Johansson, 95 år och en av våra äldsta och piggaste medlemmar, berättar om händelser  

        och upplevelser ur sitt långa liv.  
31.3. Med lastbil från London till Nepal. 

          För 40 år sedan företog Britta Hägglund och Anneli Hollo en helt osannolik resa, som tog fyra  

          månader. Nu får vi höra dem berätta om faror och vedermödor.  

14.4  Minister Mikael Antell från Finlands ambassad i Stockholm kommer och berättar om ambassadens  

          viktigaste uppgifter inklusive det täta samarbetet mellan Finland och Sverige, men ger oss också en 

          bakgrund till den politiska situationen i Finland just nu. 

______________________________________________________________________ 
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