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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 5/2016   Vasa 9.6.2016 

 

I detta cirkulär finns närmast uppdaterad information om sommardagen och höstresan med 

Wasaline samt ny information om Fantomen på Operan. Texten är i stort sett densamma som i 

förra cirkuläret, men med mera preciserad information. 

 

SOMMARDAGEN 2016 

Onsdagen 3.8 ordnas SPF Österbottens sommardag på Fagerö, adress: 

Björkgrundsvägen 1, Rangsby. Upplägget för dagen går i mycket traditionell stil, 

med lunch, program, dans och utflyktsprogram. 

Dagen börjar klockan 11 med lunch. Till lunchen serveras helstekt grisfilé med 

grönpepparsås och kokt potatis, grönsallad och pastasallad och till efterrätt 

hemgjord bär kräm med vispgrädde. I måltiden ingår matdryck (svagdricka, 

mjölk, vatten, saft), bröd och smör.  

Årets festtalare är Kjell Herberts, politices licentiat, forskaren 

och sociologen som har en god kännedom om, och en stark 

förkärlek för tvåspråkigheten och det svenska i Finland.  

I programmet som börjar klockan 13 deltar bland annat 

Rickard Eklund, som nu ligger etta på Vegatoppen med låten 

Finland.  Dessutom uppträder sånggruppen Hormoni Sisters, 

som är en sånggrupp med rötter i Kristinestads Damkör.  

Eftermiddagsdans till tonerna av Närpes spelmansgille börjar c:a klockan 15. 

Alternativprogram till dansen är en guidad bussutflykt till kyrkstallarna invid 

Närpes kyrka samt ett besök vid Öjskogsparken. 

Inträdesbiljetterna till sommarfesten kostar 35 euro per person med lunch och 20 

euro per person utan lunch. Kaffe eller te med gris 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 måndagen 20 juli. 

Föreningarna skall anmäla deltagarantalet, det vill 

säga hur många som äter lunch och hur många som 

endast kommer till programmet och kaffet, till 

regionkansliet senast fredagen 22 juli klockan 12, 

helst per e-post. Rangsby UF debiterar regionen för 

anmält antal deltagare. 

 

http://www.fagero.fi/
http://krsdamkor.sangochmusik.fi/sv/kristinaskiffles/
http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1628
http://www.ojskogsparken.fi/svenska/ojskogsparken/
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I år kommer SPF Österbottens höstresa att arrangeras tillsammans med Wasaline 

som en dagskryssning till Umeå fredagen 23.9. 

Båten lägger ut kl 9.00 och program finns ordnat under hela resan. Båten 

stannar i Holmsund endast en timme, så iland hinner vi ”framochtillbaka” ifall 

det är något viktigt som skall inhandlas från hamnkiosken. Tillbaka i Vasa är vi 

klockan 19.00. 

I biljettpriset ingår hela 

kryssningsprogrammet, sjöfrukost, 

skärgårdsbordet, 2 gånger kaffe. Priset för 

resan är 125 euro per person för de som 

kommer med buss, och 100 euro för de 

som tar sig till hamnen på egen hand. 

Anmälningarna till kryssningen vill vi ha 

till kansliet senast fredagen 9.9.  Vid 

anmälningarna upptas namn, adress och födelsetid 

(ddmmåå). Hytter går att reservera från rederiet, telefon: 0207716810 till ett pris 

på 28 euro per hytt. Busstidtabellerna kommer det information om närmare 

själva tillställningen, då vi vet antalet anmälda. Från Vasa stadshus avgår bussar 

som normalt till hamnen, en timme före färjans avgång. 

I kryssningsprogrammet ingår bland annat olika föreläsningar och kurser såsom 

en klädmässa, reseinformation som innefattar SPF:s egna resor men även andra 
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researrangörers resor. Därtill deltar Visit Umeå och Region Västerbotten som 

ger information om aktualiteter i Sverige. Höjdpunkten blir en färgsprakande 

show med stjärnartisten Marion Rung. Till dansen spelar populära Vörå 

Spelmansklubb. Förutom detta blir det ännu pidroturnering, ölprovning, IT info 

med SPF:s IT koordinator Robert Riska, mm, mm. 

Om ni har frågor angående resan, ta gärna kontakt med undertecknad. 

 

FANTOMEN PÅ OPERAN 

Fantomen på Operan är en stark berättelse om konstens kraft och om 

kärlekslängtan. Andrew Lloyd Webbers enastående musik har gjort den till 

världens mest populära musikal. Musikalen spelas på stora Cirkus i Stockholm 

med Peter Jöback i huvudrollen. 

SPF Österbotten ordnar en resa tillsammans med Lindell Travel i höst till 

Stockholm.   >>Läs mera 

 

OMBUDSMANNENS SEMESTER 

Undertecknad kommer att vara på semester 27.6–17.7. 

 

 

AKTUELLT 

3.8 Regionens sommardag på Fagerö danspaviljong 

10.8 Boule-turnering i Jakobstad 

25.8 Inspirationsdag, tema: intressebevakning 

23.9 Endagskryssning till Umeå 

27.9 Friskvårdsdag i Botniahallen 

2-9.10 De äldres vecka 

7.10 Wasa Teater, matinéförställning Mor Kurage 

14.10 Wasa Teater, matinéförställning Mor Kurage 

16 – 19.11 Fantomen på Operan, Stockholm   >> Läs mera 

 

 

Varma sommarhälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 

https://www.visitumea.se/sv
http://regionvasterbotten.se/
https://www.marionrung.com/
http://osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Program%20Fantomen%20Sthlm.pdf
file:///C:/Users/patrag/Dropbox/Cirkulär/2016/osterbotten.spfpension.fi/Site/Data/710/Files/Program%20Fantomen%20Sthlm.pdf

