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               Gemensam Vårfest med    
       Ålandsgillet   =  Åbolandsgillet   =  Nylandsgillet 

           i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44, lördagen den 25 mars  
         (Tunnelbanan mot Skarpnäck – ta till höger runt hörnet vid Konsum + 30meter till)   

 

      Huvudtemat är middag, underhållning och dans 

 Välkomstminglet börjar kl.14.00 i foajén 

 En välsmakande och riklig vårbuffé där 1 glas vin ingår. 

Vatten och lättöl finns på borden. Vin till själkostnadspris, 25:-/glas   

 Till kaffet bjuder Daniel Yngwe oss på en mycket uppskattad musikalisk 

underhållning. Vi kommer alla att känna igen oss. (ca. 40 min.) 

 Lotteri blir det också 

 Dansar gör vi till Patrick Eklöfs  medryckande och dansvänliga toner. 

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

PG 850861-6  senast  den 17 mars.  Glöm inte att ange namn.  
Om du vill betala vid ankomsten anmäl dig till Denice på tfn. 0704-919 460 

eller e-post denice.ramberg@comhem.se 

         OBS! Lokalen rymmer endast 100 personer. 

Du är varmt välkommen att roa dig en eftermiddag-kväll i trevligt sällskap!  

  

Intressant event på ”hemmaplan”- Figaro1917  

Inbjudan till bröllop i Mariehamn den 18-21 augusti 
Se bifogad broschyr för ytterligare information om innehåll, biljetter, mm. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vänd  
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Bortaålänningarnas dag  
          i Mariehamn den 19 juli kl. 13.00 

        Vi träffas vid Ministaden, Ålandsvägen 42. 

I år är det Ålandsgillet som håller ihop arrangemanget. 

Vi har följande program: 

 Landskapsregeringen har ordet i ca. 1 timme 

Vårt önskemål är att få deras syn på en levande skärgård 

och hur den kan bibehållas. 

 

 Landskapet bjuder på kaffe med tilltugg 

 

 Visning av och information om Ministaden  

Anmäl ditt deltagande till Asta senast den 8 juli – se nedan.    Varmt välkommen! 
 

Kalendarium..  (Detaljerna kommer i nästa utskick) 

 Ålandsgillet arrangerar en guidad visning av Riksdagshuset den 14 sept. kl. 14.00 

 Åbolandsgillets fredagsmys den 22 september 

 Planerad gemensam höstfest den 14 oktober 

 Åbolandsgillets fredagsmys den 17 november 

 Ålandsgillets bingoafton den 19 november 

 Planerad gemensam Julfest den 9 december 

 

Glöm inte….. 

 
Grannfolket  ger teaterstycket ”En teaterkomedi” på Folkcentrum i Hjorthagen  

Premiär den 11/3 och sedan 12,17,18,19, 24,25 och 26, alla föreställningar kl.19.00.   

Anmäl dig till Ingegerd på tfn. 08-393 887 eller till ingerninni@yahoo.se 

Biljetten köper du på plats för 150:-. Vi ses där! 
____________________________________________________ 
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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