
Munksnejdens pensionärer r.f.         Höstterminen 2020 

 

Obs!  Detta program kommer att anpassas till coronasituationen vid respektive tidpunkt.  

 
Munksnejdens pensionärer är en förening som vill göra ditt liv trevligare, mångsidigare och innehållsrikare,  
så bekanta dig med vårt program i programlistan på följande sida och på vår hemsida 
http://munksnejden.spfpension.fi/. På Kalender sidan finns mera information om de olika programpunkterna och 

där man också kan anmäla sig till begivenheterna. I Hbls Evenemang sida på måndagarna finns under rubriken 
Föreningar aktuell information om kommande program.  
 
Vår strävan är att ha ett mångsidigt och intressant program. Vi träffas två gånger per månad till torsdags-
möten. På grund av att Munksnejdens servicecentral och Munkshöjdens kyrkas församlingssal är stängda möts 
vi den närmaste tiden i  Gullkronasalen, Folkhälsan, Mannerheimvägen 95 med ingång via Café Blanka. 
Deltagandet i dessa möten måste dock begränsas för att kunna hålla rekommenderat avstånd och därför blir 
förhandsanmälning till möten obligatorisk.  Vi följer myndigheternas aktuella rekommendationer angående 
antalet deltagare vid våra möten.  
 
Vår styrelse är följande: 

Eili Ervelä-Myréen, ordförande, tfn 0500-602 012, eilimyreen@gmail.com 
Eva Stockmann, vice ordförande, tfn 050-380 7919, eva.stockmann@elisanet.fi 
Sune Almqvist, tfn 040-5322011, sune.almqvist@kolumbus.fi  
Barbro (Babs) Cedercreutz, tfn 040 8475360, barbroanna@icloud.com 
Mariana (Jana) Cedercreutz, tfn 044-294 4564, cedercreutz.mariana@gmail.com 
Jeanette Häkli, skattmästare, tfn 050-586 2660, nette.hakli@gmail.com 
Siv Lindholm, medlemsärenden, tfn 050-3411 444, sivgalindholm@gmail.com 

 

Observera följande angående programlistan på följande sida: Torsdagsmöten hålls nu i andra lokaler än de 
traditionella. Dessa anges i programlistan. Då servicecentralen i Munksnäs (serv), Bredviksvägen 30 och  
Munkshöjdens kyrkas församlingssal (förs), Raumovägen 3, öppnas meddelas detta. I programlistan används 
förkortningarna serv och förs. Kontaktpersonen och sista anmälningsdag anges när förhandsanmälan 
förutsätts. Vid torsdagsmötena kan man alltid anmäla sig.  

• När priset är angivet är sista anmälningsdagen även sista betalningsdagen. Obs! Föreningen har nu 
endast ett konto för alla betalningar. Det är: FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar bör du 
anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till kvarn får 
först mala”.  

• När det bara finns ett €-tecken i priskolumnen betyder det att förhandsbetalning inte förutsätts 
och/eller att priset inte ännu är bestämt.     

 
Återkommande program 

  Måndag  Promenad   Bredviksplatsen vid Café Tarina   kl 11.00 

  Tisdag  Qigong        Fortsätter då Servicecentralen öppnar   kl 15.20 

  Onsdag  Promenad   Bredviksplatsen vid Café Tarina   kl 11.00 

 

Dataklubben fungera på distans under coronatiden. I dataklubben får du råd och tips i användning av 

dator, tablett och telefon. Se vår hemsida   http://munksnejden.spfpension.fi/ 
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September                                                                  
 To 10.9. 13.00  ”Mitt Munksnäs”  Nalle Valtiala berättar    Gullkronasalen    

 To 24.9. 13.00 Trädgårdsmästaren från ”Garden Rose” tipsar om blommor 
för balkongen och hemmet under hösten och vintern. Du 
har möjlighet att beställa blommor som levereras hem. 

          
 Gullkronasalen 

  

 

Oktober                                         sista anm.dag 

 To  8.10.  13.00  Henrik Meinander ”Samtidigt - tankar om Finlands    
historia”. 

   Gullkronasalen Eva 

On  21.10  13.00  Lunch på restaurang Mamma Rosa 16.10
. 

 € Mamma Rosa Eili 

To 29.10.  13.00  Sibylle Ehrnrooth ” På fel sida om gränsen, en familjs 
öde” 

  Gullkronasalen Babs 

  

November          sista anm. dag 

 On  11.11.  11.00  Ateneum: Magnus Enckell utställningen med 
introduktionsföreläsning 

  4.11.  €  Ateneum  Eili 

 To  12.11.      13.00 Maria Romantschuk  ”En ny chans i livet”.     Gullkronasalen Babs 

 To  19.11.  12.00 ”Vi är bara människor” på Svenska Teatern *)  .20.10  € 33  Svenska Teatern  Siv 

 On  25.11. 14.00   Musikalen ONCE på Lilla Teatern *)   26.10.  € 52 Lilla Teatern  Siv 

 To  26.11.  13.00  Nora Strömman från Svenska hörselförbundet 
talar om   ”Hörsel och vardag” 

    Gullkronasalen  Eva 

 Må  30.11.  18.00  Tove Jansson – visdiktaren Svenska Teatern. *)   13.10  € 29  Svenska Teatern   Siv 
 

December          sista anm. dag 

 On  4.12.  13.00 Jullunch   29.11.  €   Jana 

 To  10.12.  13.00  JULFEST   3.12.  € Förs ?  Eva 
 

Januari          sista anm. dag 

 On  6.1.2021 14.00  Traditionell trettondags Strausskonsert i Finlandiahuset.  15.11.  €   Siv 

 

 
*) När priset är angivet är sista anmälningsdagen även sista betalningsdagen. Obs! Föreningen har 
nu endast ett konto för alla betalningar. Det är: FI48 4055 11 400008 23.  Obs! Innan du betalar 
bör du anmäla dig och få en bekräftelse på att du har en plats på resan, teatern, m.m. ”Först till 
kvarn får först mala”.  

       

 

Programmet kan ändras. Om detta meddelas genom nya programblad och/eller per e-post samt i Hbl.  

Läs på måndagarna i Hbl , Evenemang sidan: Föreningar och vår hemsida http://munksnejden.spfpension.fi/. 

http://munksnejden.spfpension.fi/

