
TO 19 JAN SAMKVÄM

TO 2 FEB SAMKVÄM

LÖ 4 FEB EVIGT UNG      
Svenska teatern           

ON 8 FEB DISTRIKTETS 
FRÅGESPORT

TO 16 FEB SAMKVÄM

TO 2 MAR SAMKVÄM

LÖ 4 MAR FRÖKEN JULIE  
Svenska teatern

LÖ 11 MAR DET STANNAR I FAM.. 
Fallåker teater

TO 16 MAR SAMKVÄM

TO 30 MAR SAMKVÄM

SÖ 2 APR GLADA ÄNKAN 
Martinus, Vanda

TO 13 APR SAMKVÄM

TO 27 APR SAMKVÄM

TO 11 MAJ SAMKVÄM

MAJ VÅRLUNCHEN

Samkvämen hålls på svenska församlingshemmet, 
Runebergsgatan 24 och börjar kl.12.30. Du hittar 
mera info om programmen på vår webbsida: 
https://borga.spfpension.fi/program/

VERKSAMHETSPLAN
VÅREN 2023

2023

En mera detaljerad information om våra aktiviteter hittar du på vår webbsida: 
https://borga.spfpension.fi/program/ i form av en Händelsekalender. Där kan t.ex. finnas länkar till pjäsens 
webbsida. Busstiderna publiceras också där när de är tillgängliga. På vår Facebook-sida hittar du också 
information om våra kommande aktiviteter.                                                                                                                                                   
Vi publicerar  också i tidningen Östnyland på tisdagar info om kommande aktiviteter i spalten På gång.

"Det stannar i familjen" är en fars av Ray Cooney. Anm. senast 20.2.23 
till Gia Mellin-Kranck, helst via SMS: 040 543 7801 el. e-post: gia.mellin-
kranck@hotmail.com Pris: 45 € inkl. buss och kaffe med dopp. 
Föreställningen börjar kl. 16.00

Naturväktarna med Anders Albrecht som svarar på våra frågor om djur 
och natur.

Vi firar våra jubilarer, som fyllt jämna år under 2022, till takterna av 
Mackes trio.

Hannele Tenhovuori från Borgå museum kåserar om J.L. Runeberg.           
Ralf Graeffe reciterar dikter av J.L. Runeberg.

"Evigt ung" - en musikalisk komedi full av liv, humor och värme.                                  
Kontaktperson: Gia Mellin-Kranck, tfn 040 543 7801 el. e-post: gia.mellin-
kranck@hotmail.com    FULLSATT!
Distriktets frågesportsuttagning ordnas med början kl.13 i Agricola-
salen, Ågatan 7 i Borgå.  Lag från förbundets östra region tävlar om en 
plats i förbundets frågesportsfinal.

Den traditionella vårlunchen är också under planering i maj.

"72 timmar - skulle du klara dig på egen hand". Ann-Sofi Hedenstam 
från Borgå stad lär oss hur vi klarar av ett längre strömavbrott t.ex.                       
Vi gästas också av välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist.

Franz Lehárs operett framförs av OperArt. Anm. senast 24.2.23 till Gia 
Mellin-Kranck, helst sms eller e-post: gia.mellin-kranck@hotmail.com,       
tfn 040 543 7801. Pris: 55 € inkl. buss. Föreställningen börjar kl. 14.00

Under planering! Möjligen gästas vi av Catarina von Schoultz och Niklas 
Grönroos som skulle berätta om sitt arbete bland och med flyktingar.

Föreningens håller sitt vårmöte där också Jonas Näslund underhåller oss.

Dramatens gästspel är en pjäs i pjäsen. Anm. senast 6.2.23 till Gia 
Mellin-Kranck, helst via SMS: 040 543 7801 el. e-post: gia.mellin-
kranck@hotmail.com Pris: 58 € inkl. buss. Föreställningen börjar kl. 16.00

Duon Kattis och Pete underhåller med populära covers och evergreens på 
svenska och engelska. Katarina Lind är solist och Petteri Kinnunen spelar 
gitarr och står för bakgrundssång.

Malin Grönroos och/eller Sofia Eriksson från Folkhälsan informerar om 
temat "Kost & lätt motion".

Borgå Musikinstitut presenterar sig genom sångläraren och 
operasångaren Tom Nyman.


