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CIRKULÄR 3/2012   Vasa 18.5.2012 
 
 
 

 
Till föreningarna! 
 

 
 

Sommardagen på Åminne folkpark i Malax onsdagen 1 augusti 
 
Sommardagen ordnas såsom brukligt är den första onsdagen i augusti, så även i 

år. Trots att programmet ännu inte är slutligt spikat, så hoppas vi på en aktiv 
marknadsföring av dagen i föreningarna. Dagen börjar med lunch från kl 11.00. 

Programmet början klockan 13.00. Efter programmet är det dags för kaffe och 
dansen till tonerna av Smedarna börjar vid pass 15.00. Alternativprogram till 
dansen kommer även att ordnas. Så sent som i tisdags 15.5 fick vi en annullering 

från Anna-Maja Henriksson angående festtalet, så vi jobbar som bäst med att få 
fram en ny festtalare. Så fort vi har spikat det slutliga programmet återkommer vi 
med ett nytt cirkulär där det slutliga programmet, lunch menyn, 

alternativprogrammet till dansen samt priset för hela kalaset presenteras.  
Förhandsanmälningarna vill vi ha senast måndagen 23 juli helst per e-post eller 

alternativt per telefon. 
 
 

Regional inspirationsdag för föreningarnas ordförande och sekreterare 
 
I stället för verksamhetskonferens ordnas i år en inspirationsdag riktad till 

föreningarnas ordförande och sekreterare. Dagen kommer att ordnas torsdagen 
30.8 med början klockan 9.30 på Seniorpunkten i Korsholm. Dagen är planerad så 

att på förmiddagen är gemensam för alla och på eftermiddagen ordnas skilt 
program/skolning för ordförarna och sekreterarna. 
 

 
Höstresa till Keuruu 

 
En endags resa till Keurusselkä konferenshotell ordnas tisdagen 11 september. 
Närmare program och tidtabeller ges senare. Information om ställes kan fås på 

adressen www.keurusselkä.fi.  
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Värdecafé i Vasa 14 september 
 
Svenska studiecentralen ordnar i år tre stycken sk värdecafén, som är ett 

värdeorienterat samtalsforum, där hälften av deltagarna är seniorer och hälften är 
ungdomar. Seniorer kommer att inbjudas personligen till cafét och ifall det finns 
någon som känner sig intresserad så hör av er. Närmare information ges senare. 

 
 

Regionens resor till Kroatien-Montenegro hösten 2012 

 
En antal lediga platser finns ännu till regionens resa till Kroatien 5-11.10. Mera 
information om resorna finns i God Tid. Anmälningar till resorna kan göras till 

undertecknad eller Henrik Svarfvar tfn 050 69341 eller Bert Bäck tfn 050 69006.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 
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