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Till föreningarna 

 

CIRKULÄR 8/2016   Vasa 6.9.2016 

 

 

WASA TEATERS MATINÉFÖRESTÄLLNING 7.10 och 14.10.2016 

 

Wasa Teater ordnar tillsammans med SPF 

Österbotten en matinéföreställning av pjäsen ”Mor 

Kurage och hennes barn”. Pjäsen är regisserad av 

Ulrika Bengts och i huvudrollen ser vi Ylva Ekblad.  

År 1624. Trettioåriga kriget pågår. Anna Fierling, känd som Mor 

Kurage, är den svenska härens marketenterska. Med sin vagn och 

sina tre barn följer hon hären och säljer allt som soldaterna behöver: 

sprit, mat, kläder, vapen. Mor Kurage är en tuff entreprenör som har 

två strävanden: att göra bra affärer och skydda sina barn. Och i 

affärer är alla knep tillåtna. 

Föreställningarna är fredagen 7 oktober klockan 

13.00 och fredagen 14 oktober klockan 13. Pris per 

person är 25€ (normalt pensionärspris 28€). SPF 

Österbotten har halva salen per föreställning till sitt 

förfogande (133 platser per föreställning) 

Föreningarna får 1 (en) fribiljett för var 25:e köpt biljett (50 biljetter 2 osv). 

BINDANDE anmälningar till undertecknad senast måndagen 19.9 klockan 14. 

Varje förening är tvungen att lösa ut alla bokade biljetter. Bokningarna tas emot i 

den ordning de kommer.  

 

 

FÖRENINGSBOKFÖRING, 29.10 KL. 10:00-15:00, SFV-KANSLIET, VASA 

 

Svenska Folkskolans Vänner ordnar en dagskurs i föreningsbokföring och kursen 

riktar sig till ekonomiansvariga i finlandssvenska föreningar. Under kursen går 

de grundligt igenom grunderna i löpande bokföring, hur man gör upp ett bokslut 

och hur man sköter en mindre förenings ekonomi. Kursen behandlar även 

Fortnox bokföringsprogram för föreningar.  Som föreläsare fungerar Stefan 

Andersson från SFV. Anmälan gör direkt till SFV genom denna länk: 

http://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-104462-56525. 
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AKTUELLT 

10.9–20.11  Gåkampen 2016  >> Läs mera 

23.9 Endagskryssning till Umeå  >> Läs mera 

27.9 Friskvårdsdag i Botniahallen 

2-9.10 De äldres vecka  >> Läs mera 

2.10 Gåfest i Jakobstad  >> Läs mera 

7.10 Wasa Teater, matinéförställning Mor Kurage   >> Läs mera 

8.10 Gåfest i Vasa  >> Läs mera 

14.10 Wasa Teater, matinéförställning Mor Kurage   >> Läs mera 

15.10 Gåfest i Närpes  >> Läs mera 

24 – 26.10 Förbundets Seniorkryssning   >> Läs mera 

29.10 Kurs i föreningsbokföring (SFV)  >> Läs mera 

9.11 Regionens höstmöte i Munsala  >> Läs mera 

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

24.11 Förbundets höstmöte i Tammerfors   >> Läs mera 

 

 

 

Hälsningar 

 

Patrick Ragnäs 

ombudsman 
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