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Hej alla HVAare

Vaktmästare Bengt

HVAdigiPosten utkommer nu för att påminna
er om höstens verksamhet: närmast Glims
höstmarknad inkommande söndag och DL
19.9. för anmälning till EBUF:s 110-års
jubileum som firas i samband NSU:s
Nyländsk Afton den 8.10. i Othallen.
Här invid presenteras vår nya hustomte Bengt.
I samband med bytet av vaktmästare är det
aktuellt att snygga upp och bygga om wc- och
duschutrymmena i bostäderna i övre våningen.
Planeringen är gjord och målsättningen är att
få arbetet gjort under hösten.

HVA Kalender 2016
18.9 kl. 12-14 Glims höstmarknad
Föreningsfestivalen 2016
3.10 kl 18 -> öppet hus på Thorstorp
8.10 Nyländsk Afton Othallen
EBUF:s 110-års jubileum
22.10 kl. 18 kalas på Logen “Housecooling”
31.10 EBUF-/NSU-frågesport, Thorstorp
2.11 kl. 18 ”En vandring i parken”
enaktare med Sixten Lundberg, Lagstad, EHF
17.11 kl. 19 Hva höstmöte, Thorstorp
19.11 kl. 11-16 ”Författare och konstnärer i
Esbo” seminarium, Lagstad, EHF
20.11 NSU-frågesport, Kuggom, Lovisa
24.11 Julpyssel tillsammans med Karaffen
10.12 kl. 16 Esbo Lucia, kröningsfest,
Mattliden

Vår nya hustomte heter Bengt Forsblom och
han är född 1958 och snart 58 år gammal. Han
är uppväxt i Munksnäs och gick yrkesskola i
Hagalund i MNY (Mellersta Nylands
Yrkesskola). Färdig elmontör blev Bengt år
1976, i den branchen jobbade han i 6 år och
därefter jobbade han 20 år i IT-branchen på
Xerox. År 2002 sadlade Bengt om och nu
jobbar han som närvårdare med människor
med funktionshinder.
Det vuxna livet har Bengt levat och bott i
Esbo: Gröndal, Karabacka och senast i Kilo
före inflyttningen till Thorstorp. Bengt har två
barn: en son (20 år) och dotter (28 år). Nu ser
han framemot att även sonen snart flyttar in i
Thorstorp.
Som sommarställe har Bengt en husvagn på
Kopparö som ligger på Skåldö utanför Ekenäs.
Han har en liten båt som han är ute och
spinnfiskar abborre, gädda och gös en hel del
med. Fiske är både hans passion och
avslappningsmetod.

________________________________________________________________________________
Hembygdens Vänner i Alberga r.f. (HVA)

Föreningshuset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo

HVA Posten
digi

www.hva.fi

Nr 69 september 2016

Glims höstmarknad
Den 18.9 deltar föreningen i Glims höstmarknad kl.12 – 14 på Glims gårdsmuseum.
Traditionellt brukar vi steka våfflor. I år
hoppas vi på litet annat också att sälja. Bidra
gärna med något hembakat, salt eller sött allt
går åt. Kontakta Sussy så kommer vi överens
om leveransen. Marknaden är värd ett besök så
kom och ta dej en titt och handla något gott.
Vecka 40 är det föreningsfestivalvecka.
Välkommen till öppet hus på Thorstorp
måndag den 3.10, stickkafé och brädspel står
på programmet. Enkel servering, kom och
bekanta dej med oss!!!

lö 8.10 EBUF 110 år &
Nyländsk Aftongala
EBUF-mottagning i Aalto-salen i Othallen i
Otnäs, lördag kl. 15. Jubileumsfesten inleds kl.
17 i den stora idrottssalen. Festen är en del av
Nyländsk Aftongala och arrangeras i samråd
mellan Nylands Svenska Ungdomsförbund och
Esbobygdens ungdomsförbund.
Biljetter till Nyländsk Aftongala bokas senast
19.9.2016, enklast över nätet:
http://nylandskafton.fi/2016/biljetter/
eller via NSU:s kansli, tfn (09) 325
4244. Vi hoppas på ett stort HVA bord!
Följ anvisningarna och meddela hur
många biljetter du vill ha och ange
NSU/EBUF:s uttagningstävling hålls
samtidigt att du vill sitta med HVA.
måndagen den 31 oktober kl. 19.00
Biljetterna kostar 40 euro och
i
Uf-huset
Thorstorp, Gamla landsvägen 12, Alberga
inkluderar en tre rätters middag med
mångsidigt, allnyländskt program som
Knatteklass
Ungdomsklass
Allmän klass
avslutas med dans till tonerna av Grani
- 3 personers lag
- 3 personers lag
- 3 personers lag
Big Band.
- barn från åk 1-6
- högst 30 år
- båda könen med

Esbo Frågesporten 2016

Föräldrar och storasyskon är hjärtligt välkomna att deltaga eller som publik
Info och anmälningar: henrikback@hotmail.com,1040454612193 senast 20.10.2016

Frågesport är ju häftigt!
Lokalarrangör: Hembygdens Vänner i Alberga
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