VSP månadsinfo. Sommarinfo 2021
Sommaren står nu för dörren och det verkar som om vi äntligen går mot bättre tider beträffande
coronapandemin. Förhoppningsvis kan vi småningom börja träffas i större grupper och uppta vår
normala verksamhet såsom fysiska månadsmöten,utfärder, teaterbesök och övrig verksamhet.
Vi kommer under sommaren att spela Boule varannan måndag kl 13 i Maskrosparken,
Purpurbräcksvägen 18 i Dickursby dvs 14.6, 28.6, 12.7, 26.7, 9.8, 23.8 och 6.9. Tag gärna med egna
klot om du har. Om du inte vill spela boule kan du ändå komma till parken för att träffa andra och ta
en promenad på egen hand istället eller eventuellt prova på frisbeegolf.
TEATER, Den 18.7 kl. 14 besöker vi Lurens sommarteater och ser Den hejdlösa husan. Anmäl dej till
Kerstin tel. 0503831844. Pris 25 € och referensnummer 32133. Buss, lunch och kaffe ingår i priset.
Resan understöds av Vanda svenska församling. Bussen startar från västra Vanda. Mera info senare.
Den 12.8 åker vi ”Tusbyrundan” med besök i Lotta Svärd museet och Sibelius Ainola. Bussresa,
inträden och lunch ingår i priset, som är 25 €. Referensnummer är 32146. Anmälningar till Kerstin tel.
0503831844. Mera info om bussrutten senare.
Musikalen Once upplever vi den 6 oktober på Lillan. Pris 50 €. Referensnummer 32159. Buss.
Anmälan till PG tel. 0400457449. Mera info om bussrutten senare
Nästa MÅNADSMÖTE hålls 2 september på Helsinggård kl. 13- 15, OBS tiden kl 13.!! I fortsättningen
hålls våra månadsmöten alltid kl 13-15.
Den traditionella födelsedagsfesten planerar vi hålla den 7.10 kl .13 på Helsinggård i Dickursby.
Föreningen kommer att skapa en egen FaceBook-sida, för att göra det enklare och lättare att hålla
kontakt och få och ge information om vad som händer.
Vi kommer att ordna ”dator/IT” möten på Helsinggård på hösten. Där lär vi varandra hur använda
datorer o.dyl. och tar reda på svar på frågor som medlemmarna har. Föreningen har egen laptop och
även en videokamera,som kan användas.
Medlemsavgiften. Om du inte betalt årets medlemsavgift (20 €) gör det omgående, tack. Om du inte
har fått någon medlemsavgiftsfaktura, meddela genast till Kurt tel. 0500413162
Glöm inte heller vår TÄVLING/UTMANING att göra en logo eller ett ”märke” ,en sång eller en dikt
som vi kan ha som vår förenings ”igenkänningsmärke”. Förslagen vill vi ha in senast på september
månadsmöte.
Glöm ej heller HTUs svenska allsångsaftonen ons 23.6 kl 18.30 vid den gamla kvarnen i ändan av
Kvarngränden i Helsinge Kyrkoby. Sångledare är Magnus Björkvall. Allsången sänds också på nätet. Se

www.helsinge-tusby.fi för vidare info när det närmar sig. Allsången är gratis och öppen för alla!

Har du frågor /ideér, uppslag för verksamhet el.dyl. eller har intresse att komma med i styrelsen,
kontakta ordförande tel. 0400457811 eller någon annan i styrelsen.
Ha en skön sommar !
Styrelsen

