
 

SPF Österbotten 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 SPF Österbotten r.f. Teräsgränd 3F 65100 VASA 

 telefon: 020 7288818 e-post: spf.osterbotten@spfpension.fi web: osterbotten.spfpension.fi 

 
 

Till föreningarna 
 
 

CIRKULÄR 10/2016   Vasa 21.10.2016 

 
 

PIDROTURNERING I ORAVAIS 23.11 
Regionens pidroturnering ordnas i år onsdagen 23.11 med 

start klockan 12 i Oravais på Tallåsens samlingslokal. 
Intresserade föreningar kan anmäla högst 2 lag (2 spelare 
per lag), senast fredagen 11.11 klockan 12 till regionens 

kansli, helst per e-post.  
Nytt för i år är att vi samarbetar med SÖU, som ställer upp 

med funktionärer och ledare för tävlingen. Det är Sofia Sundholm och Emilia 

Nord som kommer att hålla i trådarna. Det är samma personer som var med på 
vår kryssning med Wasaline tidigare i höst och drog pidro-turneringen där. 

Enligt reglerna som SÖU har gjort upp, delas de anmälda lagen in i olika zoner, i 
vilka lagen spelar mot varandra. Vinnaren i varje match får 2 poäng, förloraren 0. 
Vinnarna i varje zon går vidare till semifinaler och till slut final.  >> Läs mera 

 
 

NYA MEDFOSTRARE I SKOLOR OCH DAGHEM SÖKS 
Medfostrare i skola och daghem (farfar i skolan och mormor på dagis) 
koordineras av Folkhälsan i samarbete med bland annat Svenska 

pensionärsförbundet. Verksamheten har hållit på sedan millennieskiftet och finns 
i hela Svenskfinland. Många av medfostrarna har varit med länge och en del 
börjar komma upp i hög ålder. Per automatik betyder det här att många 

småningom vill stiga åt sidan och Folkhälsan söker nu efter nya som är villiga att 
engagera sig och ge av sin tid. De har producerat en kort PR-film som finns på 

webb-adressen http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt/newsitems/37141/.  
Folkhälsan hoppas på en stor spridning av filmen för att väcka intresset för nya 
intresserade och den kan visas vid era träffar i pensionärsföreningarna.  

 
 
SAMÖVNING I VASA INFÖR PANG-SÅNGFESTEN  

Första gemensamma övningen inför PangSÅNGFesten hålls den 9 november 
kl.12.00–17.00 i Stora församlingssalen på Skolhusgatan28. OBS! Gratis lunch 

kl.11.30–12.30. Det kan vara lättast att hitta parkeringsplats på t.ex. 
Strandgatan. 
Vi hoppas att så många som möjligt deltar. Med tanke på maten som serveras 

kl.11.30 skulle det vara bra om ni informerar mig på förhand om hur många ni 
kommer från er kör. Håkan Wikman kommer till Vasa och leder körövningen. 

Speciellt fästs uppmärksamhet vid det nyskrivna verket ”Sånger för dig och mig” 
skriven av Claes Andersson och tonsatt av Patrick Wingren. 
Ytterligare information, kontakta ombudsman Jan Holmberg tfn 020 728 8813. 

http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57305
http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Du-behovs/Engagera-dig-som-frivillig/Farfar-i-skolan/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt/newsitems/37141/
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WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 17.2.2017 
 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF Österbotten en matinéföreställning av 
pjäsen ”Pleppo två! – Vi mårar åpå!”.  

Ted och Kaj är äntligen tillbaka på Wasa Teater med en välskapt humorbaby! PLEPPO 
TVÅ!– Vi mårar åpå! är en ohämmad tvåmansshow med Svenskfinlands favoritduo! 
Uppföljaren till succéföreställningen Pleppo LIVE! bjuder på otyglad fullblodshumor när 
den är som allra häst – i-ha-haa! Från hejmtraktens kafferum och kyrksalar via 
storstadens hysteri och ända ut i rymden – PLEPPO TVÅ! är en sprakande samling 
nyskrivna sketcher i oefterhärmlig pleppoanda, med nya original och välbekanta 
karaktärer. 

Föreställningen är fredagen 17 februari klockan 14.00. Pris per person är 26€ 
(normalt pensionärspris 28€). SPF Österbotten har 222 platser reserverade till 
föreställningen 

BINDANDE anmälningar till undertecknad senast måndagen 23 januari 2017 
klockan 12. Varje förening är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. 

Bokningarna tas emot i den ordning de kommer.  
 
 

AKTUELLT 
29.10 Kurs i föreningsbokföring (SFV)  >> Läs mera 
9.11 Samövning i Vasa inför PangSÅNGfesten  >> Läs mera 
9.11 Regionens höstmöte i Munsala  >> Läs mera 
18.11 Höjdartalare i Norrvalla  >> Läs mera 
16 – 19.11 Fantomen på Operan, Stockholm   >> Läs mera 
23.11 Pidroturnering  >> Läs mera 
24.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors   >> Läs mera  
17.2.2017 Wasa Teater, matinéförställning Pleppo två!  >> Läs mera 

 
 

 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 

 
 
 

http://www.wasateater.fi/feature/pleppo-tva/
http://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-104462-56525
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57774
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-55407
http://www.folkhalsan.fi/Folkhalsan-idrott/Nyheter-Puffar/Inspirations--och-ledarskapsevent-Norrvalla-Ett-ledarskap-i-forandring/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Fantomen%20annons.jpg
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57305
http://www.spfpension.fi/kalender/view-5498-54163
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-57773

