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1.  MÖTET ÖPPNADES av ordförande Per-Erik Aura som hälsade vår gäst, 
 Andreas Koivisto varmt välkommen. Han jobbar på Vanda stadsmuseum som 
 arkeolog  och är ordförande för Vanda Sällskap och har skrivit många böcker. 
 Dagens föredrag handlade om Vanda under Medeltiden (12-1300 talet). Han 
 berättade hur de olika namnen uppstått. Svenskarna kom till ett nytt land – Nyland, 
 en liten by sedan området omkring blev böle t.ex. Fastböle, Hanaböle, Övitsböle, 
 Sottungsby-Håkansböle osv. Intressant var även att höra om hur Vanda stads 
 vapen med laxstjärten kom till. Intressant var även att höra om olika utgrävningar   
 som har gjorts i staden och hur människorna rest från Helsingfors till Tallinn/Reval 
 på jobb. 
 
 Vi avnjöt kaffe med muffins och hade möjlighet att prata med varandra. Alla 
 hoppas vi att pandemin lättar och att vi kan komma samman. 
        
2.  STADGEENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KONSTATERADES 
 
3.  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE OCH TVÅ RÖSTRÄKNARE 

Sixten Granroth och ? valdes till protokolljusterare och samtidigt rösträknare. 
 

4.  FÖREDRAGNINGSLISTAN GODKÄNDES 

 
5.  PROTOKOLLET FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE (4/2021). 
     Protokolljusterarna har fått protokollet och undertecknat det. 
     Protokollet kommer även att finnas på vår hemsida. 
 
6.  SPF 
 
a.  I förbundets höstmöte 10.11. i Tammerfors deltar Per Göran Eriksson,  Anneli 
 Hellström och Per-Erik Aura. 
b. Nuvarande förbundsordföranden Ole Norrback avgår och det skall väljas ny 
 ordförande. Finns nu två kandidater Filip Hamro-Drotz från Nyland och Ulla-Maj 
 Wideroos från Österbotten. 
c.  SPFs frågesportsfinal ordnas digitalt på ZOOM onsdag 20.10.  kl. 13.00. Lagen 
  tävlar på sina hemorter. VSPs lag 1: Tom Serén, Ann-Marie Sjöberg och Per 
  Göran Eriksson önskas lycka till i finalen.  
 
7. TEATER/RESOR OCH UTFÄRDER 
 
a. Pjäsen ”Stulen kärlek” såg vi på Fallåker  9.10. kl. 16.00. 
 
b. Nyländsk aftongala lördag 23.10. kl. 17.00 i Trio sportcenter i Dickursby. Pris 30 € 
 och referensnumret är 32162 inkluderar inträde, show och middag. Konferencier 
 är Nicke Lignell.  Anmälan till Kerstin tel. 050 3831844. 
 
c.  Söndag 12.12. kl. 17.00 jul-allsång med Thomas och Calle i Sibbo. 



 
d. Per Göran undersöker möjligheten att se någon film på bio under hösten-vintern. 
 
8. KOMMANDE MÖTEN 
 
a. 4.11. kl. 13.00 på Helsinggård har vi månads-  och höstmöte med föredrag av 
 Jette Timgren från Folkhälsan och sedvanligt kaffe och lotteri. Därtill kommer 
 Nicole Mattsson från svenskspråkiga servicen i Vanda stad och presenterar sig. 
 
b. 2.12. kl. 13.00 kommer projektdirektör för VN-soteprojektet Elisabeth Kajander och 
 berättar vad sote kommer att betyda för oss. ”Henriks hörna” öppnas. 
 
c. 16.12. kl. 15-17.00 firar vi julfest på restaurant Lysti, alldeles bredvid Dickursby 
 station. Vi njuter av julmiddag med dryck och underhållning med trubadur 
 Jonas Näslund och hoppas på besök av julgubben. 
 
Nästa års första månadsmöte har vi den 13.1.2022 kl. 13.00 då vi håller en 
minnesstund för medlemmar som avlidit under  åren 2020 och 2021. Kyrkoherde 
Kristian Willis talar och ViAndakören uppträder under ledning av kantor Anders 
Ekberg. 
 
Övriga mötesdagar år 2022 är: 3.2. (vårmöte), 3.3. 7.4. och 5.5. då vi har 
födelsedagsfest. 
 
9. PROMENADER OCH BOULE 
 
 Våra promenader fortsätter kl. 13.00 andra och fjärde torsdagen i månaden såsom 
 tidigare. Startplatsen meddelas på vår hemsida och i måndagens 
 HBL/föreningsnytt. 
 14.10. Samling vid  Ankparken i Korso 
 28.10. Hanaböle träsk 
 11.11. Dickursby, samling på simhallens parkering 
 25.11. Västerut 
 
 Om du är intresserad att delta i promenaderna, men har svårt att komma till 
 platsen, meddela Per Göran tel. 0400 457 449 för eventuell transporthjälp till och 
 från platsen. 
 
 Boule spelar vi nu varje måndag kl. 13.00 i Maskrosparken, Purpurbräcksvägen 18 
 i Dickursby. Alla är hjärtligt välkomna med att spela eller se på. 
    
10. KLUBBVERKSAMHET 
 
 Folkhälsan öppnar igen sina dörrar så vi börjar med de stående klubbarna. 
 
 TEMACAFÉ 
 Tredje torsdagen i månaden kl. 14.00 i Folkhälsanhuset i Dickursby, leds av Inga 
 Soro och börjar 21.10. 
 
 TEMACAFÉ 
 I västra Vanda leds av Ulla-Stina Eriksson, tel. 040 506 0169 som ger närmare 
 information om tid och plats. 



 
CORONASPEL 
Varje måndag i Folkhälsanhuset i Dickursby kl. 16.30 – 18.00 fr.o.m. 18.10, Inga Soro 
leder. 
 
ALLSÅNG 
”Har du visor min vän” sista onsdagen i månaden kl. 14.30 i Folkhälsanhuset i 
Dickursby med Gunnar Weckström och kantor Anders Ekberg , dvs . 27.10. och 
24.11. 
 
BLOMSTERBINGO 
Sista torsdagen i månaden kl. 14.00 i Folkhälsanhuset i Dickursby dvs. 28.10. och 
25.11. Berit Selenius leder. 
 
ViAnda-KÖREN 
Övar varje onsdag kl. 11.30-13.30 på Helsinggård i Dickursby under ledning av 
kantor Anders Ekberg. Nya sångare hjärtligt välkomna. 
 
11. IT- och MEDLEMSÄRENDEN 
 
a.  Fredagen 8.10. kl. 10-12.00 är förbundets it-handledare Andreas Höglund på 
Helsinggård. Har du frågor angående datorer, paddor, smarttelefoner o.dyl. kan du 
komma dit och ta med din laptop, padda eller telefon för att få hjälp. Du kan även 
ringa Andreas direkt tel. 040 592 1390. Vi kommer att ha några flera IT-möten under 
höstens lopp, då vi hjälper varandra med olika IT-frågor och –problem. 
 
b. Förslag till styrelsemedlemmar och –ordförande mottages med tacksamhet. 
 
c. Förbundet håller distans IT-kurser på Zoom. 
 19.10. Tekniska hjälpmedel för pensionärer 
 2.11. IT-träff med speltema 
 30.11. Köpa dator, platta och telefon 
 14.12. Udda grejer inom IT 
 
d. Föreningen har fått tre nya medlemmar Solveig och Taneli Halonen samt Irmeli 
 Nevalainen som härmed önskades välkomna.  
 
12. ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
a. I Boule-spelandet har deltagit i medeltal 10 personer. 
 
b. I promenaden 9.9. längs Kervo å deltog 10 personer. 23.9. deltog 18 personer  då 
 vi bekantade oss med området kring Martinus kulturhus i västra Vanda 
 (Mårtensdal). Efteråt avnjöts kaffe med munk i parken. 
 
c.  VSP deltog med tre lag i Boule-tävlingen ”Slaget om Nyland” i Kyrkslätt 16.9. Vi 
 klarade oss relativt bra då ena laget t.o.m. erhöll (jumbo) priset. 
 
d. I allsångsresan 5.9. till Tabor-berget i Nurmijärvi där Thomas Lundin och Calle 
 Pettersson uppträdde deltog 19 medlemmar. 
 
13. ÖVRIGA ÄRENDEN 



 
a. Armas-festivalen ordnas av staden 1-14.10. (mera  info på stadens hemsidor) 
 
b. Svenska veckan hålls vecka 44 (1-7.11.) Närmare info av  Nicole Mattsson, 
 koordinator för svenskspråkiga servicen i Vanda stad. Tel. +358 406 145 967. 
 
c. Nylands minneslots tränar i Myrbacka 3.11. och 8.12. kl. 14-15.30. Anmälning och 
 info: Viviane Azéma, viviane.azema@espoonmuisti.fi eller tel. 040 516 3351. 
 
d. Nylands minneslots ordnar webbseminarier: 
 - ons  20.10. kl. 13.30-15.00 ”Kommunikation, interaktion och demens” 
 Tilläggsinfo av krista.pajala@muistiliitto.fi eller tel. 050 331 8915. 
 
 Tisdag 19.10. kl. 18-19.30 ”Information om minnessjukdomar samt deras vård” 
 Tisdag 26.10. kl. 18-19.30 ”Information om stödtjänster för personer med 
 minnessjukdom samt deras närstående”. 
 Info: Viviane Azéma, viviane.azema@espoonmuisti.fi eller tel. 040 516 3351. 
 
e. HBKs 125 års jubileumskonsert lö 9.10. kl. 16.00 i Dickursby kyrka. 
 
14. NÄSTA  MÅNADSMÖTE 
 
 4.11.2021 KL. 13-15 på Helsinggård. 
 
 Sedan hölls ännu det sedvanliga lotteriet och huvudvinsten gick denna gång till 
 Carita Pyykkönen. 
 
15.MÖTET AVSLUTADES kl. 14.45. 
  
 
 
 
    Per-Erik  Aura, ordförande  Gunnel Niemi, sekreterare 
 
 
   Justerat 
 
 
 
Sixten Granroth   ? 
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