
 

 

 Kallelse till ÅRSMÖTE 

Måndag 14 mars 2022 kl. 10.30 
ombord på Viking Glory 

Ärenden enl § 9 i föreningens stadgar  
samt stadgeändringar § 13 behandlas 

VÄLKOMMEN! 
Styrelsen 

 
************************************************************************************** 
 

Allting är fortfarande så osäkert gällande pandemin och dess restriktioner, men vi blickar framåt, 

planerar, bokar och håller tummarna upp att vi ska kunna träffas detta år.  

Till kryssningen har vi bokat många platser med tanke på att många är intresserade då båten är ny. 

Men OBS! en månad före måste vi meddela antalet platser vi anser att vi behöver. 

            Anmäl gärna ert intresse redan nu till kryssningen! 
 ************************************************************************************** 

 

Finns lediga platser! 
                                                   mmeedd  pprrooggrraamm  14.3 - 15.3.2022 

 

Start måndag morgon den 14 mars från Åbo med Viking Lines NYA båt Viking GLORY. 

Frukost efter ombordstigning och därefter samlas alla i konferensrummet kl.10.30-14.30 där vi 

enligt tidigare år har program enbart för oss samt årsmöte. 

 

Priset är 85 euro per person för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 euro.   

I priset ingår: Seaside-hytt med 2 pers/hytt, morgonfrukost tur/retur, buffémiddag inkl. drycker, 

kaffe med bröd, program enbart för oss samt busstransport från Kimitoön och ”Väståboland”.   

       
************************************************************************************** 

     Torsdag 21 april kl. 12.00 i Nagu, Framnäs  🎶                     🎶 
           Konserten som var bokad att hållas redan i april 2020  

 

En show med sånger från hjärtat med Susann Sonntag med sitt band. Vi inleder dagen  

med lunch, i pausen kaffe med tilltugg. Vi välkomnar alla, medlemmar och icke medlemmar,  

till en trevlig dag fylld med sång och musik, lotteri och trevlig samvaro 😊 

   
Buss startar i Dalsbruk kl.8.50, kör till Kärra, via Nivelax och Vretavägen till Kimito busstation kl. 9.50.        
Buss från Åbo Domkyrkotorget (131) kl. 10.10, Pargas busstation kl. 10.50 och kör Kalkvägen till Nagu.  
 

  
*************************************************************************************** 

 
Med önskan om ett glädjerikt, friskt och hörselvänligt år 2022! 
  
Birgitta Kronberg     

ordförande / föreningens kontaktperson  

tfn 02 458 4189 (obs! endast samtal till detta 02 nummer) 

mobil 040 7189920  

birgitta.kronberg46@gmail.com 

Pargas den 10.1.2022 
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