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REGIONENS VÅRFEST 19.4 PÅ NORRVALLA I VÖRÅ 
 

SPF Österbotten bjuder upp till vårfest på Norrvalla i Vörå onsdagen den 19 
april med början klockan 13. Programmet består i år igen av en lekfull 
frågesport mellan föreningarna i Österbotten. Vi uppmanar alla föreningar i 
Österbotten att ställa upp med ett lag. Lagen skall bestå av 3 personer och 
båda könen skall vara representerade. Som frågesportledare fungerar 
författaren, komikern och den allmänna skojaren Alfred Backa. Efter 
frågesporten följer kaffeservering och eftermiddagsdans till tonerna av 

succédansbandet Guns Rosor från Karleby. 
Tid: onsdag 19.4 kl. 13.00 – c:a 17.00  
Plats: Norrvalla, adress: Vöråvägen 305 i Vörå 
Inträde: 15 € (inkl. program, kaffe med wienerbröd och dans) 
Anmälningar om deltagande görs till egen förening senast 
tisdagen 11.4, varefter föreningarna meddelar antalet deltagare 
till SPF:s kansli i Vasa senast onsdagen 12.4 via regionens 
webbsida, >> GÅ TILL ANMÄLNINGEN 
Elsas kök vid Norrvalla är öppet och därifrån kan köpas kaffe, öl, 
cider, läsk, salt o sött mm. Restaurang Elsas kök serverar lunch kl 
10.30 – 14.00 á 9,90 euro. Grupper bör boka på förhand direkt 
från Norrvalla, tfn 06 3831052. 
Annons om tillställningen finns i God Tid nr 2, som utkommer 3.3. 
 
 
 
SPF ÖSTERBOTTENS VÅRMÖTE 
 
SPF Österbottens vårmöte hålls torsdagen den 6.4 i Närpes. Kallelsen har sänts ut per post till 
föreningarnas ordförande. Föreningarna ombeds meddela sina delegater samt eventuella övriga 
deltagare senast 24.3. Möteshandlingar kommer att sändas ut inom kort och då kommer även 
närmare information om dagsprogrammet och transporten. 
 
 
 
 

http://litteratur.sets.fi/forfattare/alfred-backa/
http://www.gunsrosor.n.nu/
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/anmalan_till_varfest/
http://www.folkhalsan.fi/Folkhalsan-idrott/Norrvalla/Norrvalla-lunch/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Kallelse%20till%20varmoete%202017.pdf
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VINTERLEDIGT 
 
Undertecknad har vinterledigt under vecka nio. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta 
kansliet i Helsingfors. 
 

 
AKTUELLT 
 
7.3 Registerverkstad i Karleby  >> Läs mera 
7.3 Registerverkstad i Nykarleby  >> Läs mera 
6.4 Regionens vårmöte i Närpes  >> Läs mera 
19.4 Vårfest på Norrvalla  >> Läs mera 
18-19.5 Kvarkens pensionärsparlament i Lycksele  >> Läs mera 
2.8 Sommarfest, Åminne folkpark  >> Läs mera 
22.9 Höstkryssning med Wasaline och Arja Saijonmaa  >> Läs mera 
 
 
 
 

Hälsningar          Patrick Ragnäs, ombudsman 
 
 
 

 

http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-59654
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-59655
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-61640
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-61713
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-61551
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-59003
http://osterbotten.spfpension.fi/kalender/view-47737-58846

