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 Bästa medlem av Ekenässällskapet, 

Mörkret lägger sig över vår stad. Sällskapets styrelse hoppas att vårt utlovade program skall göra att 
det hela känns en aning lättare.  

Om några veckor (10-13 november) är det dags för årets upplaga av Bokkalaset och som vanligt står 
Ekenässällskapet som medarrangör. Nytt på programmet för i år är bl.a. ’poetry slam’ eller 
estradpoesi. Stina Ekblad är ett annat dragplåster. Kom med och bli inspirerad och få tips om nya 
lockande böcker!  

Vår traditionella julsamling kommer att hållas onsdagen den 30 november kl.18 på Ekenäs museum 
EKTA. Vår inbjudna gäst är HBLs nytillträdda chefredaktör Jens Berg som har lovat berätta om sin 
syn på den finlandssvenska drakens framtid. Vi bjuder även på glögg och uppträdande av sällskapets 
alldeles egen magiker. Mer information om denna träff kan ni läsa i Västra Nyland, på EvenmaX och 
på vår hemsida www.ekenassallskapet.fi när det närmar sig.  

För övrigt strävar vi i styrelsen efter att komma framåt i frågan om Rådhustorgets utveckling. Att 
ämnet engagerar många och starkt framkom i samband med vår uppmärksammade centrumdebatt 
i vintras. Styrelsen har träffat Raseborgs nya tekniska direktör Jan Gröndahl i ärendet. Han hälsar att 
en ny plan för området kommer upp till behandling i tekniska nämnden inom kort. Därefter läggs 
den fram för offentlig granskning och när detta är aktuellt (januari/februari?) siktar Sällskapet in sig 
på en informations- och debattillställning kring planerna.  

Slutligen vill jag göra reklam för Ekenässällskapets nästa vårresa som den här gången går till 
dimmornas och sagornas land Island. Under resan som företas 16-20 april nästa år får vi bekanta 
oss med Islands historia, islänningarna och deras sätt att leva, fina naturscenerier med heta källor, 
mäktiga vattenfall och vulkaner. Priset är ca.1200€ och i det ingår transport, övernattning, utflykter, 
svenskspråkig guide och en hel del mat. Mer information om programmet finner ni på vår hemsida: 
www.ekenassallskapet.fi. Kristian Runeberg står som arrangör och berättar gärna mer eller tar emot 
anmälningar på telefon: 040-8434171.  

Jag vill önska er alla riktigt skön höst och varmt välkomna med på Sällskapets begivenheter! 
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