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Äntligen verkar det som om coronapandemin börjar avta en aning och vi kan återgå till ”det normala”. Det 
betyder att vi igen kan träffas fysiskt på möten och inom övrig verksamhet. 

MÖTEN 
Den 3.3 kl. 13 har vi nästa månadsmöte på Helsinggård i Dickursby. Då håller vi minnesstund  för avlidna 
medlemmar med kyrkoherde Kristian Willis, dricker kaffe, har frågesport och lotteri. 

7.4 kommer Linda Konate från Läkare utan gränser och berättar om föreningens verksamhet. Vi har då en 
frivillig penninginsamling för dem. Därtill håller vi normal kaffestund (5€ inkluderar 2 lotter) och lotteri. Tag 
gärna med en liten lotterivinst. 

5.5 planerar vi hålla födelsedagsfesten på Helsinggård med underhållning av trubadur(er) från Visans vänner. 

PROMENADER 
Vi fortsätter med våra promenader med start kl. 13 andra och fjärde torsdagen i månaden, dvs 10.3, 24.3, 14.4, 
28.4, 12.5 och 26.5. Startplatsen varierar och meddelas på vår hemsida och i måndagens HBL. Du kan även 
ringa Kerstin 0503831844 eller någon annan i styrelsen för mera info. 

BOULE 
Den 21.2 börjar vi med inneboule på Helsinggård varje måndag. När vädret tillåter flyttar vi ut igen med 
boulespelandet. 

RESOR / TEATER  
lö 19.3. kl. 16-18 Fallåker teaters jubileumsföreställning: 50 år av glädje, sång och skratt. En kavalkad med de 
bästa bitarna ur Fallåkers succépjäser. Pris 25 €, ref.nr 32230. Anmälning till Kerstin tfn 050 383 1844 senast 
4.3.  
sö 10.4 kl. 18.00 på Kulturhuset Grand i Borgå: Legendernas nostalgikväll tillsammans med Ami Aspelund, Philip 
Järvenpää, Charlotta Kerbs, Heléne Nyberg och Thomas Enroths orkester. Välkommen på en oförglömlig 
konsert som piggar upp. Pris 30 € inklusive bussresan, ref.nr 32227. Anmälning senast 5.4. till Kerstin tfn 050 
383 1844.  

ÖVRIG VERKSAMHET 
Från början av mars kan vi igen ha verksamhet i Folkhälsanhuset, dvs coronaspel, blomsterbingo, temacafe och 
allsång. 
ViAnda kören återupptar sina övningar den 23.2 kl. 12 på Helsinggård. 

Medlemsavgiften 20 € bör betalas senast den 15.3. Använd ditt specifika referensnummer från fakturan. 

Har du några frågor, något du vill diskutera, ideér om utfärdsmål eller annat dylikt, kontakta ordföranden (Per-
Erik tfn 0400 457 811) eller någon i styrelsen. 


