
Hej bästa aveiter! 
 

Nu håller verksamheten på att köra i gång på allvar! Kretsarna infor-

merar ju i vanlig ordning sina egna medlemmar, men här kommer 

lite info som gäller hela vår förening. 

 

Kansliet är bemannat i normal ordning. Verksamhetsledaren Niki 

Hamro nås på tel 044 766 4101 eller e-post info@arbetetsvanner.fi. Biblioteket har öppnat för termi-

nen, och är öppet måndagar och torsdagar mellan kl. 17 och 19 

  

Kommande program 
 

Söndagen den 11 september kl 18.00 i festsalen har vi ett förenings-/månadsmöte. Musikklubben 

uppträder efter mötet och fil.mag. Sigbritt Backman berättar om sin tid på Hertonäs gård. 
 

Promenadorienteringen äger rum den 2 oktober (sista anmälningsdag den 20 september). Reservera 

denna söndag redan nu för en uppfriskande promenad med gemytligt program! Närmare info följer 

inom kort per e-post, på föreningswebben och genom anslag i föreningshuset. 
 

Bokklubben inleder sitt projekt Skriv på AV i september. 
 

Skriv på AV - pilotprojekt: 4 workshoppar med korta skrivexperiment. Fredagar kl. 18-19.30. 

Varje workshop leds av en skild handledande författare: Mia Franck (30.9), Monika Fager-

holm (14.10), Sofia Torvalds (28.10), Michaela von Kügelgen (11.11). 
 

Någon tidigare erfarenhet behövs inte för att delta. 12 deltagare ryms med, i anmälningsord-

ning. Anmälningar till elianne.rehn@gmail.com 
 

Walentinakören har inlett sina tisdagsövningar den 17.8. Siktet är nu i huvudsak inställt på jubile-

umskonserterna lördagen den 11.2 i Gyllenbergsalen och tisdagen den 14.2 på G18. Lägg gärna datu-

men på minnet redan nu! 
 

Konstklubben inleder höstterminen den 6 september med fem måndagar med undervisning av Keita 

Ioka. 
 

Hela föreningens höstfest äger rum den 8 oktober. Programutskottet utlovar oss en äkta Oktoberfest! 

Dirndl und Lederhosen, mycket gärna, men inget obligatorium. Mera info följer! 

 

Annat aktuellt: 
 

Delta i Aveitens läsarundersökning: 
 

Vill du som läsare påverka medlemstidningen Aveitens innehåll? Delta i Aveitens läsarenkät, 

som genomförs elektroniskt på Internet. Du svarar anonymt. Sista dag att svara på enkäten är 

11.9.2022. Tack för din respons! 
 

Länk till enkäten: https://forms.gle/4urpakPzY1cQUxKAA 
 

Aveiten utkommer i september och november. Aveiten 3/2022 är som bäst under arbete, och når lä-

sarna under första hälften av september. Årets sista tidning, Aveiten 4/2022, har materialdag 31.10 

och utkommer i slutet av november. Material som ska till Aveiten skickas per e-post till anna@tipos.fi 

 

Stadgeändringen har registrerats av Patent- och registerstyrelsen 26.8 och därmed trätt i kraft. De 

nya stadgarna finns på föreningswebben: https://avh.arbetetsvanner.fi/wp-content/uploads/si-

tes/4/2022/08/AVH_Stadgar_20220826.pdf   

 

Promenadorienteringens regler har ändrats. De nya reglerna öppnar tävlingen också för kretslösa 

och blandade lag. De finns på adressen  https://avh.arbetetsvanner.fi/wp-content/uploads/si-

tes/4/2022/08/Regler-for-promenadorienteringen-23.8.2022.pdf  
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