VANDA SVENSKA PENSIONÄRER rf

info/dec 2020

Bästa medlem i Vanda svenska pensionärer.
Eftersom vi lever under onormala förhållanden på grund av coronaepidemin, har vi inte i vår förening
kunnat träffas och hålla våra möten, resor och utfärder som vanligt. Inte heller vår stående verksamhet har vi
kunnat samlas till. Detta på grund av att det mesta av vår verksamhet hålls i utrymmen i äldreboende och
dylikt och dessa lokaliteter har tillsvidare förbud för utomstående gäster.

Styrelsen försöker ändå på bästa möjliga sätt uppehålla kontakt till våra
medlemmar. Under våren och sommaren skickade föreningen hälsningar via Tongåvan och radion.

Per e-post och SMS har vi också sänt ut ett par infomeddelanden. För att du som inte har e-post också skall
få veta vad som har skett och känna till vad styrelsen planerar sänds denhär infon till dej. Om du har en epost var snäll och meddela den omgående.

Teater
I juli gjordes ett teaterbesök till Postbacken i Borgå med 20 deltagare.
Den 14.11 besökte 13 medlemmar Svenska Teatern med bidrag från Vanda svenska församlings fond.
Den 25.11 skulle vi uppleva musikalen ”Once" på Lilla Teatern ", men den ställdes tyvärr in.

Film
20.11 såg över 32 personer filmen Tove på Bio Grand i Dickursby

Månadsmöten
Till månadsmötena bör man tillsvidare förhandsanmäla sig till sekreteraren. Vi håller avstånd, använder
handdesifiering, munskydd samt iakttar gällande restriktioner.
OBS! Höstens planerade månadsmöte (3.12) och julfest (17.12) inhiberas pga coronan!
September månadsmöte inhiberades men oktober månadsmötet hölls 1.10 på Helsinggård i Dickursby. I
mötet deltog 25 medlemmar och Gunnar Weckström höll ett intressant föredrag om Människans utveckling.
5 november hölls månads- och höstmöte på Helsinggård och närvarande var 23 medlemmar.
höll ett fascinerande föredrag om "En vandring i istiden".

Leif Ström

Höstmötet valde styrelse och ordförande för nästa år genom omval av bägge. Kurt Lundström har flyttat från
orten och hans mandat för år 2021 ersätts när lämplig person hittats.
Höstmötet godkände även nästa års budget och verksamhetsplan.

Promenader
Den 13.10 fick 25 pensionärer en riklig mängd information under Kyrkogårdspromenaden i kyrkobyn med
Astrid Nurmivaara som guide. Efteråt bjöd föreningen på kaffe med dopp i Laurentius.
Den 22 oktober deltog 9 personer, då vi invigde "Folkhälsans promenadguide" under ledning av Malin
Grönros från Folkhälsan. Guiden har färdiga rutter med information om längd och om olika sevärdheter
längs rutten. Kartan fås av ordförande.
Torsdagen 12.11 gjorde åter 9 medlemmar en trevlig promenad med start från Folkhälsanhuset.

Promenaderna fortsätter och
Den 26.11 kl. 14 promenerar vi igen utgående från Folkhälsanhuset i Dickursby.
Torsdagen 10.12 kl. 13 samlas vi i Västra Vanda vid Gruvsta (nedbrunna) kyrka, Gruvvägen 8 där guiden
Astrid Nurmivaara väntar att ta oss på en "gruvvandring".
Vi använder munskydd (vid behov), iakttar avstånd och följer i övrigt givna coranarestriktioner
Information om kommande program hittar du i måndagens HBL på Evenemangssidan och på vår hemsida
http://vanda.spfpension.fi
Har du frågor angående någonting i föreningen är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Medlemsavgift
Om du inte har betalt din medlemsavgift för 2020, gör det nu.
Kontonummer: FI43 4055 1354 3014 61 , 25 €, referens 32036

Bokutlåning

Föreningen har
en samling böcker som kan lånas. Sekreteraren har en förteckning över de böcker som finns och om de är
lediga eller utlånade. Utlåningstiden är c:a en månad d.v.s. mellan två möten. Utlåningstiden kan vid behov
förlängas.
Om du har aktuella böcker som du vill låna vidare vänligen meddela detta till sekreteraren (tfn
0503692260)
Den stående verksamhet är inhiberad tillsvidare p.g.a.coronapandemin
utom ViAnda-kören , som övar under specialarrangemang

Utmärkelser
För sina insatser och fina och mångåriga arbete vår förening till fromma har
förbundets bordsstandard tilldelats Gunnar Weckström och Ulla-Stina Eriksson och
förtjänsttecknet i silver tilldelats Toini Tanskanen , Ann-Mari Sjöberg och Ulla Torola.
Planer för framtiden
Om omständigheterna tillåter, kommer vi att ha normal verksamhet i nästa år med månadsmötena 14.1, 4.2,
4.3, 1.4, och 6.5. Vi planerar att fortsätta promenera 2 gånger i månaden och även börja med bowling. Men
tills dess får vi iaktta coronarestriktionerna och försöka hålla oss friska.
Vi önskar alla ett fint slut på året och önskar En God Jul och Ett Gott Nytt År 2021.
Styrelsen
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Kurt Lundström
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Medlemmar
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Verksamhetsgranskare
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Torolf Olsson
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Har du frågor kan du
kontakta någon i
styrelsen genom att
ringa eller
skicka e-post:
vanda.pensionarer@gmail.com

Föreningens
kontonummer är:
FI43 4055 1354 3014
61
Referensnummret som
behövs vid betalning
finns i månads och
händelsekalendern.

