
Bästa medlem i Ekenässällskapet 
Sällskapets årsmöte hölls 2.9.2021. Vid mötet återvaldes styrelsen och ordförande för verksam
hetsåret 2021. Styrelsen har konstituerat sig och gått igenom planerna för verksamheten. Här 
följer några plock ur planerna för hösten.

Paneldiskussion om planeringen av Sjövillor vid Barckens udde
Sällskapet ordnar en paneldiskussion i Aulan i Seminarieskolan den 16 november kl. 18. Då 
diskuterar vi planerna på att bygga sjövillor utanför Barckens udde. Till panelen inbjuds represen
tanter för planeringsgruppen, stadsstyrelsen, museiverket, och Föreningen Gamla stan. Som 
moderatorfungerarprofessorÅsavonSchoultz.Våramedlemmarochallmänhetenärhjärtligt
välkomna och vi hoppas på en konstruktiv och klargörande debatt. En påminnelse kommer längre 
fram.

Bokkalaset 11–15 november
Det är igen dags för litteraturfestivalen Bokkalaset i Ekenäs. Tema för årets bokfest är Vändpunk
ter. På programmet står som vanligt aktuella författarsamtal, intervjuer, utställningar, seminarier, 
film,musikochprogramförbarnen.Bokkalasetvillinspireraochuppmuntratillläsningavfin
landssvensk och nordisk litteratur. Programmet hittar du på Bokkalasets hemsida. 
Kalasets Litterära supé ordnas lördagen den 13.11. kl. 19–23 i Sigurd Snåresalen.
Konferencier är Tove Virta. I programmet medverkar författarna Kaj Korkeaaho, Nina Lykke, Otto 
Gabrielsson, Gerður Kristný. För musiken svarar Beatles coverbandet She’s Leaving Home. 
Bandet, spelar enbart låtar av The Beatles, men i nya arrangemang med en kvinnlig solist. 
Supébuffeninkluderarförrätt,varmrätt,ettglasvinochkaffe.Prisetförsupénär40,00€.
Bindande anmälningar görs senast 5.11. till monica.ornmark@brev.fi Då ni anmäler er är det bra 
att meddela om ni vill sitta tillsammans med någon eller om ni hör till en grupp.

Stadsvandring till Raseborgs Energis fjärrvärmeverk i Björknäs
Den 18 november kl.18 ordnar Ekenässällskapet en exkursion till fjärrvärmeverket. Under rund
vandringenivärmeverketguidasviavUlfBäckmanochvidkaffetberättarJonasHägglundom
Raseborgs Energi. Vi ordnar transport från Rådhustorget ut till fjärrvärmeverket. Närmare informa
tion om arrangemangen återkommer vi till.

50 timmar konst 11–13.12. kl. 10–16
Ekenässällskapet ordnar årligen en konstutställning som varar ca 50 timmar. Bildkonstnären detta 
år är Kaj Ard Söderholm som är bosatt i Hangö och även verkar i Ekenäs. Utställningen hålls vid 
GustavWasasgata4(föredettaMarinbodenochCaféWilda.)
Vernissage för våra medlemmar blir det fredagen den 10.12. kl. 18–20. Då bjuder Ekenäs
sällskapet också sina medlemmar och inbjudna gäster på julglögg, ost och kex.
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