
VSP månadsinfo.  Maj 2021 

Hej. Vi går mot ljusare tider, våren har kommit och naturen vaknar och vi ser ett eventuellt slut på 

”coronatunneln”.  En stor del av oss har fått åtminstone en spruta och många även den andra. Det 

betyder att vi så småningom åter kan börja träffas i större grupper och uppta våra ”traditionella” 

utfärder, teaterbesök och klubbverksamheter. Men ännu i maj måste vi träffas främst på distans. 

MÅNADSMÖTET den 6.5 kl.14 sker på distans och alla som har en e-postadress får en länk till mötet. 

Församlingens avgående kyrkoherde Martin Fagerudd kommer att berätta om sin tid i Vanda. Den 

traditionella födelsedagsfesten som vi vanligen har i maj flyttas till ett senare datum. 

PROMENADERNA fortsätter.  Onsdagen 12.5 kl 13 samlas vi på Mejramvägen 2 för att bese och 

promenera i Vanda Arboretum i Björkhagen. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Behöver du skjuts 

till /från evenemanget ring PG 0400457449.  Torsdagen 27.5 kl. 13.00 promenerar vi i Dickursby och 

bekantar oss med den fina iståndsatta åstrand vid Vernissa och Heureka. Föreningen bjuder på kaffe 

med dopp. Samling på Heurekas P-plats. 

MOTION. Måndagen den 3 maj  kl 13.00 provar vi på  en ny verksamhetsform som passar de flesta. 

Boule  är ett populärt sällskapsspel med metallklot och förbundet ordnar mästerskapstävlingar varje 

år. Vi prövar möjligen också på frisbeegolf. Samling vid TrioArenan i Dickursby, Västra Vitbäcksvägen 

52-54, varifrån vi går till Svalörtsparken. Tag gärna med egna klot om du har. 

TEATER/ UTFLYKTER . Vi siktar på att besöka Lurens sommarteater, Oliver Twist, i juli. Närmare info 

senare.   Den 12.8 planerar vi göra en utflykt, ”Tusbyrundan” med besök i bl.a Lotta Svärd museet och 

Sibelius  Ainola. Närmare uppgifter kommer senare. 

Till musikalen Once den 6 oktober kl. 19 på Lillan har vi bokat 25 platser. Alla som är på väg dit bör 

anmäla sej till PG tel. 0400457449 eller erikssonper48@gmail.com , även de som anmälde sej tidigare 

i fjol !!  Busstransport. 

TÄVLING/UTMANING. Vår förening har inget eget emblem eller egen logo och inte heller någon egen 

sång eller egen dikt. Styrelsen utlyser en tävling bland våra medlemmar. Gör en logo eller ett ”märke”, 

skriv en sång eller en dikt som vi kan ha som vår förenings ”igenkänningsmärke”.   Om du tycker att 

du inte kan rita, räcker det med goda ideer, som kan vidareutvecklas.  Vinnarna kommer att 

premieras. Förslagen vill vi ha in senast den sista september  och de kan skickas eller ges till 

ordförande (e-post: per-erik.aura@elisanet.fi eller adress: Emeleusgränden 4 B, 00750 Helsingfors)  

Har du frågor eller ideér, uppslag för verksamhet  el.dyl.  kontakta någon i styrelsen.                          

Glad Valborg och sköt om dej och må väl.                                                                                               

Styrelsen 
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