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Till föreningarna 

 

 

CIRKULÄR 11/2014   Vasa 17.12.2014 
 

 

 

 

Wasa Teaters matinéföreställning 6.2.2015 

 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF 

Österbotten en matinéföreställning av 

"Folkets Dagblad" fredagen 6 februari klockan 

14.00. Pris per person är 23 € (normalt 

pensionärspris 28€). 

Föreningarna får 1 (en) fribiljett för var 25:e 

köpt biljett (50 biljetter 2 osv). BINDANDE 

anmälningar till undertecknad senast 

måndagen 12.1 klockan 16. Varje förening är 

tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. Bokningarna tas emot i den ordning de 

kommer. Anmälningar helst per e-post, annars går det bra per telefon under 

kanslitid. 

 

 

Förbundets inspirationsdag 13.2.2015 

 

Under dagen fokuserar vi på Magmas rapport ”Guldålder – men inte för alla. 

Pensionärsliv år 2024” och vilka utmaningar vi har både lokalt och på riksnivå 

under de kommande åren. Två deltagare per förening kan delta, anmälningar tas 

emot av, tfn: 020 728 8819, e-post: asa.laukonlinna@spfpension.fi. Rapporten 

kan laddas ner från denna länk: Guldålder – men inte för alla 

 

 

De Österbottniska Pensionärsförbundens samarbetsdelegation 

 

SPF Österbotten r.f. har under året fungerat som ordförandeorganisation för 

delegationen. Delegationen har sammanträtt tre gånger. Inför riksdagsvalet har 

sammanställts en lista på saker som anses viktiga för 

pensionärsorganisationerna. Listan kommer att sändas till alla partier som ställer 

http://www.magma.fi/uploads/media/study/0001/01/c6aab05d6c9b2b72966a80a7a44bd0906e1714f7.pdf
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upp kandidater i riksdagsvalet i Österbotten, som senare kan distribuera listan 

vidare till alla sina kandidater. >> Läs listan här 

 

 

 

Aktuellt 

19–20.12  Regionens resa till musikalen Mamma Mia! 

5.1 Regionstyrelsemöte. Tema: Träff med Österbottniska riksdagsmän 

6.2 Wasa Teaters matinéföreställning: Folkets dagblad 

7-8.2 PangSång fest. >> Läs mera  

13.2 Förbundets inspirationsdag i Tammerfors.  

 

 

 

Jag vill tillönska alla föreningar och medlemmar i Österbotten en fridfull 

julhelg och ett gott nytt år! 

 
 

SPF Österbotten r.f. 

Patrick Ragnäs 

http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Till%20kandidaterna%20i%20riksdagsvalet%202015%2C%20sv.pdf
http://www.pangsangfest.fi/Site/Data/1768/Files/PANGSANGFEST2015_broschyr.pdf

