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Bästa Gillemedlemmar
i år har vi igen fått njuta av sommarvärme och sol i rika mått. Därför borde alla vara väl rustade
att möta hösten som nu tycks vara här. Det är tid att rikta blicken på kommande aktiviteter. Som
vanligt samlas vi till medlemsträff en fredagskväll per månad i VILLA BREDA. För deltagandet i
fredagsträffarna uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar program och traktering med drycker.
Gillet bjuder också på annat trevligt program. Höjdpunkten är Grankullagillets 60-årsjubileum i
november.
MEDLEMSAVGIFTER 2022
Tyvärr är en del av medlemsavgifterna för 2022 fortfarande obetalda. Den som ännu inte betalat
får separat en personlig påminnelse. Vänligen notera att medlemmar som inte betalar medlemsavgiften skrivs ut ur föreningen vid årsskiftet.
HÖSTEN 2022
16.9

Gillekväll kl. 18.00 i Villa Breda. EM Filip Hamro-Drotz talar om ”Korruptionen inom EU”.

21.10 Höstmöte med gillekväll kl. 18.00. Mötet inleds med ordinarie höstmötesförhandlingar
med bl.a. val av
-

ordförande för åren 2023-2024
två styrelsemedlemmar för åren 2023 - 2025 istället för dem som står i tur att avgå
suppleanter för år 2023
två verksamhetsgranskare för år 2023 jämte suppleanter

Detta brev gäller som möteskallelse. Föredragningslistan följer stadgarna som finns på
Grankullagillets webbplats http://grankullagillet.org/start/ .
Efter mötesförhandlingarna diskussion om Grankullagillets framtid.
18.11 Gillekväll kl. 18.00. Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot och ordförande för Grankulla
stadsstyrelse, talar om det aktuella stadsplaneringsläget och Ormhuset i Grankulla.
4.12

Söndag. Traditionell julsamling kl. 16 i Grankulla kyrka, Kavallvägen 3.

GRANKULLAGILLETS JUBILEUM
Grankullagillets 60-årsjubileum firas på Villa Junghans lördagen den 12.11. 2022
Närmare information på nästa sida.

TEATERFÖRESTÄLLNING
TryckeriTeaterns uppsättning av pjäsen Råttfällan kl. 17 lördagen den 26.11.2022.
Närmare information på nästa sida.

VÅREN 2023
De preliminära mötesdagarna är: 17.2, 17.3, 21.4. I maj gör vi en utfärd till något trevligt mål i
närheten.
Styrelsen önskar alla en skön höst och hoppas på en god uppslutning under möteskvällarna.
Ursula Stenberg, sekreterare
040-764 0873, ursula.stenberg@kolumbus.fi
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GRANKULLAGILLETS 60-ÅRSJUBILEUM PÅ VILLA JUNGHANS
Lördagen den 12 november 2022
Festen börjar kl. 17.00 med en välkomstdrink. Därefter supé, program och umgänge.
Pris: Det sponsorerade priset är 40 euro per kuvert för en tre rätters middag med drycker.
Betalningen görs direkt efter anmälningen till Grankullagillets konto i Aktia: FI51 4055 2920 1078 12.
Referens: 2231.
Bindande anmälning senast den 31 oktober till sekreteraren, tfn 040-764 0873 /
ursula.stenberg@kolumbus.fi. Vänligen informera om eventuella specialdieter och allergier i
samband med anmälningen.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

HÖSTENS TEATERFÖRESTÄLLNING RÅTTFÄLLAN
Grankullagillet har bokat 25 biljetter till Agatha Christies mordmysterium Råttfällan som visas på
TryckeriTeaterns splitternya scen i Karis i höst. Översättningen är gjord av Torolf Engström och för
regin svarar Mika Fagerudd.
Tid

lördagen den 26 november 2022 kl. 17

Transport

Grankullagillet bjuder på bussen till och från Teatern i Karis.
Start kl. 15.30 med Wikströms buss från hållplatsen vid Kasavuoren koulukeskus.
Därefter Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.
Vi håller oss hela tiden på norra sidan om tunneln.

Bindande anmälning: senast 11.11 till sekreteraren, helst per telefon 040-764 0873, eller
ursula.stenberg @kolumbus.fi
Pris

20 euro/person.

Betalning

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

Referens

2244

Ursula Stenberg, sekreterare
040-764 0873, ursula.stenberg@kolumbus.fi

