Medlemsbrev april 2022

Bästa medlem i Ekenässällskapet
Sällskapets årsmöte hölls 24.3.2022. Under mötet återvaldes Mats Enberg enhälligt till ordförande.
Till styrelsen valdes Stefan Högnabba, Vivika Elgh, Monica Örnmark, Georg Lindroth och AnneMarie Munsterhjelm. Till suppleanter valdes Mikael Enberg och Gitta Nyberg. Vid mötet
godkändes verksamhetsplanen för 2022. Här följer några plock ur den.
En stadsvandring till SBA Interior i Gebbelby 9 maj.
Vi besöker fabriken och blir guidade runt och får information om verksamheten. Vi återkommer
med närmare detaljer kring besöket inom kort.
Resa till Kotka och Fredrikshamn 15–16.6.2022
Sällskapet ordnar en resa till Kotka och Fredrikshamn. I programmet ingår ett stopp i Borgå vid
Domkyrkan, möjlighet till promenad i Gamla stan och lunch på restaurang Hanna-Maria. I
Fredrikshamn besöker vi utställningen Tove Jansson och havet. Resan fortsätter till Kotka där vi
övernattar på hotell Merikotka. Vi äter en gemensam middag på restaurang Keisarinsatama. Vi
besöker Sapokka vattenpark och Maritimcentret Vellamo. Sedan går resan till Langinkoski där vi
guidas runt. Den kejserliga fiskestugan invid forsen besöktes flera somrar av tsar Alexander III.
Resans pris är 195€ / person. Mer info om resan har tidigare skickats till dig per e-post. Anmäl dig
till monica.ornmark@brev.fi och betala din resa senast den 9 maj 2022 till konto Ekenässällskapet,
FI42 4170 0010 1160 16.
Medlemsresa blir en resa till Bayern, Salzburg och Tyrolen 4.9.2022 – 9.9.2022.
Efter en paus på två år ordnar vi igen en medlemsresa utanför landets gränser.
Vi besöker München och bl.a. konstmuseet Old Art Gallery Munich. På vägen till Salzburg besöker
vi Kehlsteinhaus i den lilla tyska byn Berchtesgaden. Det är Hitlers ”tehus” eller Örnnästet som de
allierade döpte huset till. I Salzburg har man möjlighet att gå på en Mozartkonsert. Vi styr kosan
mot Tyrolen och kör längs mindre vägar med vackra vyer via Gerlospasset eller Kitzbühel till den
vackra Achensee. Här gör vi en båttur på sjön från Pertisau till Achenkirch. Sedan beger vi oss in till
Innsbruck där vi möter en lokalguide som tar oss med på en vandring i centrum. Vi fortsätter via
Seefeld till Garmisch-Partenkirchen. Resans pris är 1500 € / person i dubbelrum (enkelrumstillägg
275 €). Boka resan före 15.4.2022 via e-post: info@ingsva.fi. Uppge att resan hör till
Ekenässällskapet. Mer info om resan har tidigare skickats till dig per e-post.
Se mer på vår hemsida ekenassallskapet.fi
Om övrigt program meddelar vi i kommande medlemsbrev.
Vi önskar er alla en fin vår!
Styrelsen

