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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 4/2013   Vasa 24.5.2013 
 

 
 

Regionens 40 års jubileumssommarfest på Fagerö danspaviljong i 
Närpes onsdagen 7 augusti 
 
 

 
 
 

Dagsprogrammet för sommardagen är nu spikad och här kommer mera 
information. Dagen börjar med lunchbuffé från kl 11.00. Menyn består av 
helstekt grisfilé, sås och kokt potatis, 2 olika sallader, matdryck (svagdricka, 

mjölk, vatten) samt bröd och smör. Till efterrätt serveras jordgubbskräm med 
vispgrädde.  
Programmet börjar klockan 13.00. Festtalare är riksdagsman Kimmo Sasi. I 

programmet uppträder bl a Närpes skolmusikkår. Programledare är den populära 
allsångsledaren Thomas Lundin, vilket betyder att det naturligtvis kommer att 
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ingå allsång också i programmet. Vinnaren i skrivartävlingen kommer att 
presenteras och eftersom det är ett jubileum kommer förtjänsttecken att utdelas. 

Efter programmet är det dags för kaffe med bakelse.  
Dansen till tonerna av Stig Snickars och Charles Plogman med orkester börjar c:a 

klockan 15. 
Sommardagens program kommer även att bandas för YLE Radion Vega. 
Alternativprogrammet i år är en exkursion till Frank Mangs center i Pjelax c:a 

klockan 15.15 – 17.30. Mera information om utflyktsmålet finns på sidan 
www.frankmangscenter.fi.   
Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 30 euro per person med lunch och 

15 euro per person utan lunch. Kaffe ingår i båda inträdesbiljetterna. Resan 

till och från Fagerö ingår inte i priset utan föreningarna ordnar själva med 

eventuell gemensam transport. 
Föreningarna tar emot förhandsanmälningar från sina medlemmar till 
sommarfesten senast tisdagen 30.7. Föreningarna skall anmäla deltagarantalet 

till regionkansliet senast onsdagen 31.7 klockan 12, helst per e-post men det går 
också bra via telefon.  

 
 

Regionens endags höstresa  
 

Regionens höstresa som planeras till torsdagen 5.9, kommer med all sannolikhet 
att byta datum. Resmålet kommer att vara Kuortane och ett passande datum 
håller på att vaskas fram. Vi återkommer med mera information så fort som 

möjligt. 
 

 

Ombudsmannens sommarsemester 2013 
 
Undertecknad är på semester 27.5-2.6 och 1-21.7.2013. 

 
 
 

Soliga hälsningar 
 

 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 

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

http://www.frankmangscenter.fi/
mailto:patrick.ragnas@spfpension.fi
http://osterbotten.spfpension.fi/start/

