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Vi firar HVA 110 år
lördagen den 9.3.2019 på Thorstorp
Vi börjar med eftermiddagskaffe
från kl. 15 i lilla salen.
Jubileumsprogrammet startar
kl. 16:00 i Stora salen.
Festmiddagen börjar ca kl. 17:30
dit supékort a´40 € säljs.
Anmäl dig till kvällsfesten genom att
betala 40 € senast den 25.2.2019 till
konto FI63 405551 5003 7880.
Meddela samtidigt om specialdiét.
Välkommen med! hälsar Sussy
Johanna Almark Mannila uppträder på festen.

HVA Kalender 2019
18-22.2. Sportlovsläger vecka 8
på Thorstorp, med FiA och EBUF
26.3. HVA Vårmöte kl 19
på Thorstorp, servering
8.4. Påskpyssel med Karaffen kl 17:30
på Thorstorp, lätt soppmiddag, Sussy
10.4. Barnkonsert med Arne
Alligator kl 9:30, på Thorstorp
Rotfest/Juurijuhla

Regelbundna aktiviteter
måndagar kl 10 – 12 Familjecafé, Thorstorp
onsdagar kl 19:30 – 20:30 HVA sähly, Boställs skola
torsdagar EBUF Teatergrupp kl 16:30 – 18, Thorstorp
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Hembygdens Vänner i Alberga r.f. (HVA)

Föreningshuset Thorstorp, Gamla landsvägen 12, 02650 Esbo
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Hej alla HVAare,
Det är dags att betala medlemsavgiften för år 2019 som är 8 € för den som
fyllt 15 år. Betalas till konto FI63 405551 5003 7880. Sista betalningsdag
den 4.3.2019. Anteckna i meddelandefältet vem eller vilka betalningen
gäller. Detta brev gäller hela familjen.
Om ni kanske inte längre vill vara medlemmar så meddela oss så stryker
vi er från medlemslistan. Lättast gör ni det via föreningens hemsida hva.fi
eller med ett sms till 040 5937575. Föreningens stadgar kan man läsa på
hva.fi där de finns som en länk under ordförandes spalt.
Alla medlemshushåll får tidningen EBUF-nytt som utkommer med två
nummer per år. Där har HVA en egen sida där ni kan läsa om vad som är
på gång. Ni som meddelat er e-postadress får även HVAdigiPOSTEN
som skickas till er minst en gång per termin. På föreningens hemsida
hva.fi och på facebook finns den senaste infon om vad som är på gång.
THORSTORP, vårt fina föreningshus är i rätt så flitig användning och en
medlemsförmån är att man som medlem får hyra huset till halva priset.
Uthyrningarna till utomstående är vår viktigaste inkomstkälla, det är inte
billigt att äga och underhålla ett så stort hus.
Hoppas vi ses på Thorstorp
Hälsar styrelsen
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

BIC

FI63 405551 5003 7880

HELSFIHH

Hembygdens Vänner i Alberga r.f.

Giro nr: 1001

Fo-nummer: 0101287-1

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Vänligen ange referensnummer vid betalning.

Viitenumero
Referensnummer
Eräpäivä
Förfallodag

19208
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.
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