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GG Medlemsbrev 2/2022

Bästa gillemedlem,
På Grankullagillets vårmöte den 18 mars fastslogs att årsavgiften på 12 euro bibehålls oförändrad.
Ingen särskild betalningsavi sänds ut, utan medlemmarna ombeds betala enligt nedanstående information:

Mottagare: Grankullagillet r.f.
Kontonummer: FI51 4055 2920 1078 12 / Aktia
Summa: 12 euro /person
Referens: 2202
Förfallodag: snarast, dock senast 30.4.2022

VÅRENS PROGRAM
22.4

Gillekväll kl. 18 på Villa Breda. Reportern och featurejournalisten Dan Kronqvist talar om
det synnerligen aktuella ämnet ’Val av elbil’.
För deltagande i mötena krävs anmälning senast en vecka i förväg till sekreteraren: 040-764
0873 eller ursula.stenberg(at)kolumbus.fi.

18.5

Vårutfärd med egen buss
Resan går västerut via olika anhalter till Hangö. Programmet omfattar lunch och kaffe.
I utfärden kan även icke-medlemmar delta om det finns lediga platser, men Gillemedlemmar
har förtur.
Närmare information om utfärden på omstående sida.

HÖSTEN 2022
Anteckna redan nu följande datum i kalendern: 16.9, 21.10 (Höstmöte) och 18.11.
Julsamling i Grankulla kyrka i december.
Höstresan : I år hoppas vi kunna genomföra den länge planerade resan till Vallonbruken i Uppland, Sverige. Vi anlitar som vanligt Ralf Wikströms buss och har svenskspråkig guidning under
hela resan.
Tidpunkt: 6 - 9.9.2022.
Närmare uppgifter om resan ges i nästa medlemsbrev. Kom ihåg att reservera tid i kalendern.

GRANKULLAGILLETS 60-ÅRSJUBILEUM PÅ VILLA JUNGHANS
Lördagen den 12 november 2022
Närmare uppgifter om jubileumsfestligheterna ges i höstens medlemsbrev och anmälningar tas
emot därefter.

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på våren.

Ursula Stenberg, sekreterare
040-764 0873, e-post: ursula.stenberg@kolumbus.fi
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UTFÄRD MED EGEN BUSS ONSDAGEN DEN 18.5.2022
08.00

Start med Wikströms buss, som vanligt från hållplatsen vid Kasavuoren koulukeskus, Kasabergsvägen 1. Därefter Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.
Vi håller oss hela tiden på norra sidan om tunneln.

09.30

Slottsknektens stuga från 1893, som ligger invid Raseborgs slottsruiner
Kaffe /te och semla

10.00

Raseborgs ruiner
Vi vandrar på egen hand bland ruinerna. Gillets ordförande berättar om Raseborgs slott
under bussfärden från Grankulla västerut

11.00

Hangö frontmuseum
Guidning i två grupper

12.30

Fältlunch
Ärtsoppa och pannkaka

13.30

Bunkern Irma 302, Harparskoglinjens pärla
Guidning i två grupper

14.15

De Fyra Vindarnas Hus på strandklipporna på Lilla Tallholmen, Hangö
Kaffe /te och jordgubbstårta

15.00

Guidad tur med buss genom Hangö

16.00

De rödas grav från 1918 nära Västankvarn
Rundvandring på egen hand

17.00

Svartå Slottsrestaurang
Kaffe /te och sött eller salt tilltugg

17.45

Svartå slott, en av Finlands värdefullaste herrgårdar byggd 1783-1792
Guidning

18.45

Återfärd mot Grankulla dit vi beräknas komma något efter kl. 20

Pris:

Gillemedlemmar 52 euro /person
Övriga deltagare 92 euro /person
Grankullagillet subventionerar utfärden för sina medlemmar
Resan utgår från 30 deltagare

Betalning:

till Grankullagillets konto i Aktia FI51 4055 2920 1078 12 i samband med anmälningen

Referens:

2215

Bindande anmälan: senast 2.5 till sekreteraren
Annulleringsvillkor:
Avbokning efter 4 maj = 50 % av resans pris.
Avbokning efter 11 maj = 100 % av resans pris.
Deltagaravgiften uppbärs även om man uteblir utan att meddela om saken.
Reseförsäkring: Grankullagillet har ingen researrangörsförsäkring. Vi ber er därför kontrollera att era
privata försäkringar är i kraft och vid behov teckna en reseförsäkring.

VÄLKOMNA MED PÅ UTFÄRDEN
Ursula Stenberg, sekreterare
040-764 0873, e-post: ursula.stenberg@kolumbus.fi

