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Hej alla HVAare

Bal på Thorstorp 6.12.	
  

HVAdigiPosten utkommer nu för att
påminna er om höstens verksamhet. Du
bör genast ta ställning till hur du tänker
fira den 6.12. och om du vill se Stina
och Ylva Ekblad den 28.9. Deadline för
bindande anmälningar den 13.9.2017
till henrikback@hotmail.com.	
  	
  
Glims höstmarknad följer den 17.9.,
Ebuf/NSUs frågesport i Mattliden den
30.10. och föreningens Höstmöte med
servering den 9.11. kl 19. Senare på
hösten julpysslar vi.

	
  

Fick du ingen inbjudan till slottets bal i år
heller? – no worry – fira får du i varje fall !!!	
  
Vi ordnar en hejdundrande självständighetsfest
på Thorstorp i Alberga 6.12.2017 kl 17-24.	
  
Det blir middag till långbord med snapsvisor
och därefter BAL: dans och musik av

Swing Kit

	
  

featuring Reija Lang
	
  

Övrigt program får du gärna komma med förslag till.	
  

Klädsel: frack/mörk kostym/långklänning	
  
	
  
För	
  att	
  vi	
  skall	
  kunna	
  boka	
  orkerster	
  och	
  catering	
  	
  
ber	
  vi	
  om	
  bindande	
  anmälningar	
  senast	
  13.9.2017.	
  	
  
En	
  bindande	
  anmälning	
  gör	
  du	
  genom	
  att	
  betala	
  25	
  €/	
  
deltagare	
  på	
  konto	
  	
  FI70	
  2290	
  2000	
  217340.	
  	
  
Nämn	
  deltagarnas	
  namn	
  i	
  referensfältet.	
  
Den	
  slutliga	
  avgiften	
  uppskattas	
  till	
  85	
  €.	
  
Välkommen !	
  
HVA/Henrik&damerna	
  

De Langerhanska öarna med Stina och
Ylva Ekblad torsdagen den 28.9.2017
kl. 19 i Esbo stadsteaters Louhisal.

De Langerhanska öarna
För första gången får vi i höst se Ylva
Ekblad och Stina Ekblad gemensamt stå
på scenen i en finlandssvensk
teaterproduktion. Stina återvänder nu
också i sin första finlandssvenska
produktion sedan Århundradets
kärlekssaga på Wasa Teater 1979.

De langerhanska öarna är nyskriven
finländsk dramatik på svenska, som tar
upp existentiella frågor i en enaktare.
Texten är skriven med systrarna Ekblad i
åtanke. Susanne Ringell beskriven
historien som en lekfull dystopi. I pjäsen
möter vi två systrar i ett hotellrum. De har
varandra, men det är också det enda de
verkar ha och vara säkra på.
De langerhanska öarna får sin
premiär den 27 september i
Louhisalen. Därefter startar en
turné i Finland och i Sverige.
Konstnärsträff efter
föreställningen. Pris 36 €.
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Glims höstmarknad

HVA Kalender 2017

Den 17.9 deltar föreningen i Glims
höst-marknad 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.

7.9 Raittikarnevaalit i Alberga
17.9 Glims höstmarknad kl 12
28.9. "De Langerhanska öarna" systrarna
Ekblad, Esbo stadsteater i Louhisalen
30.10 Frågesport, Mattliden
9.11 HVA Höstmöte kl 19, servering
Julpyssel i november
26.11 Frågesportsfinal, Sibbo
6.12 Kalas på torpet Finland 100 år,
9.12 Esbo Lucia, kröningsfest, Guaf

Regelbundna aktiviteter
ons HVA Cottletts sähly
kl. 19.30-20.30, Boställ
fre FiAs Familjecafé på Thorstorp kl 10 -12

Badrummen klara
Renoveringen av badrummen i
bostäderna i övre våningen är klara.
Vaktmästare Bengt Forsblom är glad åt
att kunna duscha i egen dusch.
Renoveringen i vaktmästarbostaden
fortsätter med isolering av golven,
målning av taket och tapetsering av
väggar. I samband med bytet av
vaktmästare
sommaren
2016 blev det
Esbo Frågesporten 2017
aktuellt att
NSU/EBUF:s uttagningstävling hålls
snygga upp
och bygga om
måndagen den 30 oktober kl. 19.00
Mattlidens skolcentrum, lokalarrangör MNUF
i övre
våningen.
Knatteklass
Ungdomsklass
Allmän klass
- 3 personers lag
- barn från åk 1-6

- 3 personers lag
- högst 30 år

- 3 personers lag
- båda könen med

Föräldrar och storasyskon är hjärtligt välkomna att deltaga eller som publik
Info och anmälningar: henrikback@hotmail.com,1040454612193 senast 20.10.2017

Frågesport är ju häftigt!
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