
Hej bästa aveiter! 
 

Det är dags för oktober månads nyhetsbrev, som 

kan förtälja följande om program som redan 

varit: 

Föreningens promenadorientering begicks i 

grant höstväder i Centralparken söndagen den 2 

oktober. Hela 14 lag deltog och placerade sig 

som tabellen här intill visar. Frågorna, bilder 

mm. kommer att presenteras i nästa nummer av 

Aveiten, som är att vänta i slutet av november. 

Loppis har vi haft i festsalen och en hel del saker 

verkade gå åt och komma till nytta, det var bra!  

I föreningens oktoberfest den 8 oktober deltog 

ett fyrtiotal festglada aveiter. Sehr gemütlich! 

Placering Lag poäng 

1 Flamingo 76,55 

2 Vox Seniora 71,9 

3 Walentina 1 70,45 

4 Ågeli 68,55 

5 Hemmabridge 68,2 

6 AV-teatern 68,1 

7 4 ruter 66 

8 Folkdanslaget 65,55 

9 Bugg 65,5 

10 Walentina 2 63,85 

11 Outsiders 63,7 

12 Umgängeskretsen 61,1 

13 Seniordans 53,95 

14 Optimisterna 50,5 

Kommande program:  
 

Nästa träff inom ramen för bokklubbens pilotprojektet Skriv på AV ordnas den 14 oktober kl. 18-19.30 

under ledning av Monika Fagerholm. För frågor och anmälningar kontakta Elianne Rehn (som berättat 

att septemberträffen med Mia Franck var en stor succé) 0503574751 elianne.rehn@gmail.com. Mera info 

om denna och kommande träffar på föreningswebben https://avh.arbetetsvanner.fi/home/kalender/.   
*** 

Programutskottet inbjuder till en matinéföreställning av Dracula på Åbo svenska teater lördagen den 

29 oktober kl. 13. I priset 53 euro ingår ingår biljett, busstransport, sopplunch på teatern och kaffe med 

bakelse i pausen (eventuell avec, som inte är medlem, betalar lunch och kaffe själv).  

Bussen avgår från Kiasma kl 9.50 och tar upp passagerare vid järnvägsstationen i Esbo centrum kl. 10. 

Bussen är (via Esbo centrum) tillbaka i Helsingfors ca kl. 18.  

Anmälningar till anmalan@arbetetsvanner.fi senast 20.10. Meddela om du stiger på i Esbo centrum och 

uppge ditt telefonnummer. Meddela också om matallergier, soppalternativ garanteras inte. Mera 

detaljerad info på föreningswebben: https://avh.arbetetsvanner.fi/home/kalender/. 
*** 

Föreningens traditionella fest på svenska dagen den 6 november kl. 14 är öppen för allmänheten, så 

locka gärna med också icke-medlemmar. Festtalare är Sara Razai, som presenterades i senaste numret 

av Aveiten. Hon är författare och lär invandrare svenska.  
*** 

Föreningen sammanträder till höstmöte den 1 december kl. 18 för att behandla styrelsens förslag till 

verksamhetsplan och budget samt val av ordförande och funktionärer för nästa år.  
*** 

Julfest blir det den 11 december kl. 17.   
*** 

Annat aktuellt:  

• Styrelsen har tillsatt ett biblioteksutskott för att bereda bibliotekets flytt till källarsalen. Till 

utskottet hör Kristina Weimer, Viveka Högnäs-Mellner, Åsa Laukonlinna och Casten 

Idström. 

• Inför renoveringen av källarsalen och f.d. dagiset i fjärde våningen säljs en del möbler mm. 

saker, t.ex. Boknäs skåp, ett biljardbord, bordslampor m.m. Följ med listan på föreningswebben, 

den uppdateras efter hand: https://avh.arbetetsvanner.fi/foreningshuset/  

• Styrelsen sammanträder nästa gång den 2 november kl. 17 och vid behov också den 15 

november kl. 17 
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