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CIRKULÄR 6/2012   Vasa 19.9.2012 
 
 
Till föreningarna! 

 
 
Regionens höstmöte 13.11 

 
Höstmötet hålls i år i Purmo på Purmogården. Programmet kommer att gå i 

traditionell stil, börjandes med luch, sedan programinslag och sen 
mötesförhandlingar. Kallelse till mötet kommer att skickas ut senast en månad 
före mötet och möteshandlingar samt övrig information om mötet sänds ut efter 

regionstyrelsens möte 25.10.   
 

 
Förbundets höstmöte i Tammerfors 21.11 
 

Förbundets höstmöte hålls onsdagen 21.11 i Tammerfors. Ytterligare information 
om mötet samt möteshandlingarna kommer att sändas ut från Helsingfors 
kontoret. 

 
 

Wasa Teater 15.11 och 28.11 
 
Wasa Teater erbjuder pensionärsförbundet en matiné föreställning av musikalen 

Next To Normal på stora scenen och samtidigt på studioscenen dramat 
Orgelbyggaren, alternativt 15.11 klockan 14 eller 28.11 klockan 14. Meningen är 
att man kan välja vilken föreställning man vill se. 

Priset på föreställningarna är 23 € för Next to Normal och 20 € för Orgelbyggaren 
Anmälningar till föreställningarna skall vara kansliet tillhanda senast fredagen 

26.10.2012. Stora scenen, där Next to Normal spelas drar 272 åskådare och 
studioscenen drar 100 åskådare. Jag bokar platser i den ordning jag får in 
anmälningarna. Anmäl helst via e-post men det går också bra per telefon. 

 
 

Julkonsert  7.12 
 
Fredagen 7.12 ordnar regionen i samarbete med YLE en julkonsert i Korsholms 

kulturhus. Konserten kommer att bandas och sändas i radion före jul. 
Programledare kommer att vara Tomas Lundin och kapellmästare Calle Pettersson, 
dvs samma personer som på Seniorkryssningen. Vem som blir gästartister är ännu 

oklart men besked från Sus Productions som sköter om de tekniska 
arrangemangen väntas inom kort. 
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Konserten börjar klockan 18 och inträdet är fastställt till 10 euro och i det priset 
ingår kaffe med dopp. 
Ytterligare information om programmet och förhandsanmälningar kommer senare 

när vi fått mera information. 
 
 

 
Hälsningar 

 
Patrick Ragnäs 
ombudsman 

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