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Saajan IBAN BIC

tilinumero FI63 405551 5003 7880 HELSFIHH
Mottagarens

kontonummer

Saaja Hembygdens Vänner i Alberga r.f. Giro nr: 1001

Mottagare

Fo-nummer: 0101287-1

Maksajan

nimi ja

osoite

Betalarens

namn och

adress Vänligen ange referensnummer vid betalning.

Viitenumero

Allekirjoitus Referensnummer 19208
Underskrift

Tililtä nro Eräpäivä

Från konto nr Förfallodag

EURO

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 

mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för

betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

 
   

Hej alla HVAare 
 

God fortsättning på det nya året 
som inletts med den varmaste 
januari månad i mannaminne. På 
höstmötet blev jag återvald till ett 
åttonde år som HVAs ordförande. 
Tack för det förtroendet. Jag hoppas 
att det skall bli det sista året för min 
del. Till min stora glädje anmälde 
sej vår son Lasse frivilligt att ställa 
upp i styrelsen. Den 14.1 hade den 
nya styrelsen sitt första möte och 
konstituerade sig. Se Funktionärer.  

Styrelsen 2020. Från vänster Bitte, Bengt, Sessi, Hencka, Sussy, Lasse och Leif. 
 
Föreningens medlemsregister är nu överflyttat till Desky, ett system som många andra 
svenska föreningar använder sej av. De av er som har gett oss e-postadressen har fått ett 
meddelande där ni beds klicka för att det är OK att ni också i fortsättningen får e-post av 
oss, hoppas ni gjort det. Några av er har ännu inte bekräftat så vi gör ett nytt utskick.  
 
Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2020 som är 8 € för den som fyllt 15 år. 
Betalas till konto FI63 405551 5003 7880. Sista betalningsdag den 29.2.2020. Anteckna i 
meddelandefältet vem eller vilka betalningen gäller.   
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Thorstorp kommer att vara i flitig användning med teaterskola i EBUFs regi för barn 
och unga på onsdagar och torsdagar. Varannan söndageftermiddag övar Jammarkören 
med Johanna Almark-Mannila i huset. Tyvärr har familjekaféet paus men om nån känner 
sej manad att ställa upp som ansvarsperson så är det fritt fram att sätta igång. Torsdag 
förmiddag skulle vara en utmärkt tidpunkt. Sportlovsveckan den 17 – 21.2  blir det 
sportlovsläger på torpet i samarbete med EBUF och FiA. 
 
HVAs vårmöte blir det den 24.3 kl. 19. på 
Thorstorp. Kom med och ge styrelsen för 2019 
ansvarsfrihet, få dej en kopp kaffe och bara prata 
bort en stund. Påskpyssel blir det igen tillsammans 
med Karaffen den 30.3  kl.17.30 – 19.00, enkel 
soppmiddag kan köpas för 5 €. 

 
Vårt samarbete med 
RotFest/JuuriJuhla 
fortsätter, det blir 
konsert med gruppen 
”Raka Bananer” för dagis- och lågstadiebarn onsdagen 
den 1.4 kl.9.30, biljetten 5 €.   
 
På kvällen kl. 19 blir det de vuxnas tur med Aspö spelmän, 
Maria Kalaniemi & Pekka Pentikäinen: ”Toner från 
Brunskär”. Finlandssvensk afton, konsert och dans. 
Biljetten 12/8 €. Tag med dansskorna! Café i lilla salen. 
 

Den 14.4 kl 19 besöker vi Svenska Teatern som visar "Man får väl ställa upp", 
Svenska  Riksteaterns gästspel. Boka din biljett a´ 33 € senast den 20.2. av mig. 

 

I väntan på våren, hälsar Sussy Räihä, susanne.raiha@hotmail.com, 040-593 7575 
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Marica Blomqvist ny vaktmästare på Thorstorp 
 
Vår nuvarande hustomte Bengt Forsblom flyttar ut den 29.2 och sedan renoveras 
köket i vaktmästarbostaden. Ny vaktmästare blir Marica Blomqvist som flyttar in 
senare under våren.  
Bengt fortsätter att 
ansvara för uthyrningen 
av Thorstorp medan 
Marica kommer att ta 
hand om de löpande 
ärendena som 
vaktmästare.  

 

Marica Blomqvist. 
 

4.-30.6. Finns 
sommarteater  
 

 
 
 
 
 

Pysslandet leds av Daniela Salo


