
             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Björn Åkerberg
Formansallen 7
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Björn Åkerberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Björn Åkerberg referensnummer/viitenumero     1009

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Åsa Bengtsson
Mjölnarvägen 2 A 1
10660 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Åsa Bengtsson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Åsa Bengtsson referensnummer/viitenumero     1012

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Eva Thölix
Ormnäsvägen 14
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eva Thölix

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eva Thölix referensnummer/viitenumero     1025

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Cita Jungerstam
Vitsippsgatan 5 O 81
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Cita Jungerstam

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Cita Jungerstam referensnummer/viitenumero     1038

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ralf Gahnström
Fabriksgatan 1 B 17
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf Gahnström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf Gahnström referensnummer/viitenumero     1041

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Carita Gahnström
Fabriksgatan 1 B 17
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carita Gahnström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carita Gahnström referensnummer/viitenumero     1054

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Matti Tanska
Stora Kyrkogatan 21
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Matti Tanska

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Matti Tanska referensnummer/viitenumero     1067

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Jussi Pietinalho
Björknäsgatan 46
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jussi Pietinalho

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jussi Pietinalho referensnummer/viitenumero     1070

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kati Ekstam
Hattmakaregatan 4
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kati Ekstam

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kati Ekstam referensnummer/viitenumero     1083

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Tua Ranninen
Westervikvägen 139
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tua Ranninen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tua Ranninen referensnummer/viitenumero     1096

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Yrjö Sahlstedt
Mannerheimvägen 37
10900 HANGÖ

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Yrjö Sahlstedt

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Yrjö Sahlstedt referensnummer/viitenumero     1106

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ralf Juslin
Nylandsgatan 28 B 22
00120 HELSINGFORS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf Juslin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf Juslin referensnummer/viitenumero     1119

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Eirik Masalin
Torngatan 12 A 2
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eirik Masalin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eirik Masalin referensnummer/viitenumero     1122

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mårten Kevin
Prästängsgatan 3 A 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mårten Kevin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mårten Kevin referensnummer/viitenumero     1135

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Sven Sundström
Norra Strandgatan 5 D
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven Sundström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven Sundström referensnummer/viitenumero     1148

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ilse Sundström
Norra Strandgatan 5 D
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ilse Sundström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ilse Sundström referensnummer/viitenumero     1151

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulla Gerkman
Kjellinsvägen 18
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Gerkman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Gerkman referensnummer/viitenumero     1164

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Agneta Westerlund
Skillnadsgatan 4
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Agneta Westerlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Agneta Westerlund referensnummer/viitenumero     1177

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bengt Lundström
Bastugatan 6
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bengt Lundström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bengt Lundström referensnummer/viitenumero     1180

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Christina Harling
Gamla Borgmästars
10300 KARIS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christina Harling

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christina Harling referensnummer/viitenumero     1193

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Georg Lång
Rusthållsvägen 14
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Georg Lång

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Georg Lång referensnummer/viitenumero     1203

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Roald von Schoultz
Mjölnarvägen 2 A 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Roald von Schoultz

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Roald von Schoultz referensnummer/viitenumero     1216

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Jan Tunér
Ladugårdsgatan 8 A 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jan Tunér

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jan Tunér referensnummer/viitenumero     1229

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulla Wikström
Lejonhufudgatan 7 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Wikström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Wikström referensnummer/viitenumero     1232

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gun Löfgren
Parkuddsvägen 1
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gun Löfgren

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gun Löfgren referensnummer/viitenumero     1245

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Nils Jansson
Hälsogränd 1
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils Jansson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils Jansson referensnummer/viitenumero     1258

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Inger Jansson
Hälsogränd 1
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Inger Jansson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Inger Jansson referensnummer/viitenumero     1261

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Annika Bertlin
Smedsgatan 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Annika Bertlin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Annika Bertlin referensnummer/viitenumero     1274

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gunilla Damén
Gustav Wasas gata 5
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gunilla Damén

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gunilla Damén referensnummer/viitenumero     1287

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Rosenius
Södra Strandgatan 22 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Rosenius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Rosenius referensnummer/viitenumero     1290

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Marita Rosenius
Södra Strandgatan 22 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marita Rosenius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marita Rosenius referensnummer/viitenumero     1300

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Monica Örnmark
Gennarby Gård väg 11
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Monica Örnmark

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Monica Örnmark referensnummer/viitenumero     1313

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kerstin Sevon
Linvävaregatan 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Sevon

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Sevon referensnummer/viitenumero     1326

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Heikki Sisula
Rådhustorget 4 A 18
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Heikki Sisula

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Heikki Sisula referensnummer/viitenumero     1339

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Oskar Holmström
Krokbyvägen 429
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Oskar Holmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Oskar Holmström referensnummer/viitenumero     1342

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Riitta Paasivara
Båssagränd 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Riitta Paasivara

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Riitta Paasivara referensnummer/viitenumero     1355

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Leif Höckerstedt
Brunnsgatan 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Leif Höckerstedt

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Leif Höckerstedt referensnummer/viitenumero     1368

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ingemaj Jousmaa
Lustigkullavägen 212
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingemaj Jousmaa

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingemaj Jousmaa referensnummer/viitenumero     1371

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Eivor Hafström
Dalkarbyvägen 14
10420 SKURU

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eivor Hafström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Eivor Hafström referensnummer/viitenumero     1384

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anders Bäckman
Rosenvägen 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Bäckman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Bäckman referensnummer/viitenumero     1397

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gerd Bäckman
Rosenvägen 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gerd Bäckman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gerd Bäckman referensnummer/viitenumero     1407

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anneli Furstenborg
Museigatan 2
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneli Furstenborg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneli Furstenborg referensnummer/viitenumero     1410

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ingmar Klingstedt
Brötesvägen 17
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingmar Klingstedt

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingmar Klingstedt referensnummer/viitenumero     1423

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Diana Lindholm
Haugesundsvägen 11
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Diana Lindholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Diana Lindholm referensnummer/viitenumero     1436

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Vivica Elgh
Gustav Wasas gata 7 A 5
10600  EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Vivica Elgh

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Vivica Elgh referensnummer/viitenumero     1449

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Marina Holmberg
Rievägen 7
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marina Holmberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marina Holmberg referensnummer/viitenumero     1452

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Wiveka Ekblom
Flemingsgatan 8 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Wiveka Ekblom

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Wiveka Ekblom referensnummer/viitenumero     1465

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karl von Smitten
Stora Kyrkogatan 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl von Smitten

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl von Smitten referensnummer/viitenumero     1478

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anita von Smitten
Stora Kyrkogatan 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anita von Smitten

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anita von Smitten referensnummer/viitenumero     1481

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Marina von Flittner
Prästängsgatan 3 B 12
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marina von Flittner

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marina von Flittner referensnummer/viitenumero     1494

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Birgitta Herrgård
Prästängsgatan 5 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Herrgård

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Herrgård referensnummer/viitenumero     1504

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mats Enberg
Björknäsgatan 4 A 11
10300 KARIS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mats Enberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mats Enberg referensnummer/viitenumero     1517

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Tuula Masalin
Torngatan 12
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tuula Masalin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tuula Masalin referensnummer/viitenumero     1520

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karin Westerlund
Åsgatan 35
10620 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Westerlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Westerlund referensnummer/viitenumero     1533

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Svante Westerlund
Åsgatan 35
10620 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Svante Westerlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Svante Westerlund referensnummer/viitenumero     1546

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

René Vouliémè
Södra Strandgatan 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
René Vouliémè

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
René Vouliémè referensnummer/viitenumero     1559

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Nils-Hinrik Aschan
Irisviksvägen 34 H
02230 ESBO

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils-Hinrik Aschan

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils-Hinrik Aschan referensnummer/viitenumero     1562

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Göran Baarman
Raseborgsvägen 29
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Göran Baarman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Göran Baarman referensnummer/viitenumero     1575

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Marianne Baarman
Raseborgsvägen 29
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marianne Baarman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marianne Baarman referensnummer/viitenumero     1588

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Christofer Cronström
Marknadsgatan 3 bst 2
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christofer Cronström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christofer Cronström referensnummer/viitenumero     1591

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kerstin Kauppinen
Parkgatan 5 b
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Kauppinen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Kauppinen referensnummer/viitenumero     1601

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Peje Holmström
Ladugårdsgatan 2 A 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peje Holmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peje Holmström referensnummer/viitenumero     1614

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Dominicus Björkstam
Åsgatan 27
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Dominicus Björkstam

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Dominicus Björkstam referensnummer/viitenumero     1627

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Börje Broberg
Hästhagavägen 5
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Börje Broberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Börje Broberg referensnummer/viitenumero     1630

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ann-Christine Forsell
Björknäsgatan 14
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ann-Christine Forsell

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ann-Christine Forsell referensnummer/viitenumero     1643

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Julia Nymark
Åsgatan 27
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Julia Nymark

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Julia Nymark referensnummer/viitenumero     1656

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karolina Söderlund
Billskogsvägen 282
10160 DEGERBY

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karolina Söderlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karolina Söderlund referensnummer/viitenumero     1669

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Magdalena Holm
Bromarfvägen 95
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Magdalena Holm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Magdalena Holm referensnummer/viitenumero     1672

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Malou Ilmoni
Björknäsgatan 3 bst 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Malou Ilmoni

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Malou Ilmoni referensnummer/viitenumero     1685

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Birgitta Jernvall-Ingman
Candelinsgatan 5 A 16
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Jernvall-Ingman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Jernvall-Ingman referensnummer/viitenumero     1698

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Sture Lindholm
Ängsgatan 18
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sture Lindholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sture Lindholm referensnummer/viitenumero     1708

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Åsa Lönnqvist
Trattkantarellvägen 6
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Åsa Lönnqvist

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Åsa Lönnqvist referensnummer/viitenumero     1711

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Håkan Mattlin
Runebergsgatan 46 B 20
00260 HELSINGFORS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Håkan Mattlin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Håkan Mattlin referensnummer/viitenumero     1724

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulla-Stina Malmström
Ystadsgatan 6
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla-Stina Malmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla-Stina Malmström referensnummer/viitenumero     1737

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Birgit Brunow
Vinkelgatan 8 B
10900 HANGÖ

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgit Brunow

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgit Brunow referensnummer/viitenumero     1740

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mårten Johansson
Ystadsgatan 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mårten Johansson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mårten Johansson referensnummer/viitenumero     1753

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mikael Enberg
Linneavägen 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mikael Enberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mikael Enberg referensnummer/viitenumero     1766

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Aminoff
Stora Kyrkogatan 15
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Aminoff

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Aminoff referensnummer/viitenumero     1779

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Susanne Aminoff
Raseborgsvägen 1 A 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Susanne Aminoff

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Susanne Aminoff referensnummer/viitenumero     1782

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Jill Aschan
Gullö gård
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jill Aschan

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jill Aschan referensnummer/viitenumero     1795

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Lasse Aschan
Gullö gård
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lasse Aschan

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lasse Aschan referensnummer/viitenumero     1805

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bengt Bergman
Torngatan 12
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bengt Bergman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bengt Bergman referensnummer/viitenumero     1818

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Iris Björksten af
Kråkströmsgatan 3 C 9
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Iris Björksten af

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Iris Björksten af referensnummer/viitenumero     1821

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anita Blumenthal
Ystadsgatan 12 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anita Blumenthal

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anita Blumenthal referensnummer/viitenumero     1834

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mary-Ann Bäcksbacka
Kärrgatan 4
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mary-Ann Bäcksbacka

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mary-Ann Bäcksbacka referensnummer/viitenumero     1847

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Lasse Lindqvist
Knipnäsvägen 6
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lasse Lindqvist

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lasse Lindqvist referensnummer/viitenumero     1850

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ghita Catani
Knipnäsvägen 6
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ghita Catani

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ghita Catani referensnummer/viitenumero     1863

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Cederlöf
Rosenvägen 17
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Cederlöf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Cederlöf referensnummer/viitenumero     1876

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karl-Einar Damén
Skåldö
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Einar Damén

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Einar Damén referensnummer/viitenumero     1889

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ira Donner
Jomalvik
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ira Donner

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ira Donner referensnummer/viitenumero     1892

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kristina Dufholm
Drottninggatan 1-5 C 9
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kristina Dufholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kristina Dufholm referensnummer/viitenumero     1902

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Maggie Enqvist
Idrottsgatan 50 A 13
00250 HELSINGFORS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maggie Enqvist

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maggie Enqvist referensnummer/viitenumero     1915

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kjell Ekholm
Båssavägen 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kjell Ekholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kjell Ekholm referensnummer/viitenumero     1928

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Christel Eriksson
Marknadsgatan 3 C
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christel Eriksson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christel Eriksson referensnummer/viitenumero     1931

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ove Eriksson
Marknadsgatan 3 C
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ove Eriksson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ove Eriksson referensnummer/viitenumero     1944

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Isa Fagerström
Ormnäsvägen 4 E
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Isa Fagerström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Isa Fagerström referensnummer/viitenumero     1957

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Vidar Fagerström
Björknäsgatan 23 B 12
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Vidar Fagerström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Vidar Fagerström referensnummer/viitenumero     1960

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anneli Falck
Humlegårdsvägen 15
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneli Falck

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneli Falck referensnummer/viitenumero     1973

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Isa Forsbäck
Parkuddsvägen 11
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Isa Forsbäck

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Isa Forsbäck referensnummer/viitenumero     1986

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Wilhelm Fortelius
Padisvägen 20
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Wilhelm Fortelius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Wilhelm Fortelius referensnummer/viitenumero     1999

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Britt-Marie Friberg
Carpelansvägen 8 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Britt-Marie Friberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Britt-Marie Friberg referensnummer/viitenumero     2008

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ralf  Friberg
Carpelansvägen 8 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf  Friberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ralf  Friberg referensnummer/viitenumero     2011

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Monica Grabber
Raseborgsvägen 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Monica Grabber

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Monica Grabber referensnummer/viitenumero     2024

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anja Granroth
Raseborgsvägen 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anja Granroth

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anja Granroth referensnummer/viitenumero     2037

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ossian Granroth
Raseborgsvägen 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ossian Granroth

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ossian Granroth referensnummer/viitenumero     2040

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Grönqvist
Fabriksgatan 1 A 7
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Grönqvist

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Grönqvist referensnummer/viitenumero     2053

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Clas-Johan Grönvall
Sadelmakaregatan 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Clas-Johan Grönvall

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Clas-Johan Grönvall referensnummer/viitenumero     2066

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Daisy Grönvall
Sadelmakaregatan 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Daisy Grönvall

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Daisy Grönvall referensnummer/viitenumero     2079

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ingrid Gustafsson
Linjärvsvägen 9
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingrid Gustafsson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingrid Gustafsson referensnummer/viitenumero     2082

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Berit Gustavsson
Greve Moritzgatan 2  A 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Gustavsson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Gustavsson referensnummer/viitenumero     2095

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Barbro Haatanen-Ekholm
Båssavägen 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Barbro Haatanen-Ekholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Barbro Haatanen-Ekholm referensnummer/viitenumero     2105

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mikael Heikkilä
Prästängsgatan 19
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mikael Heikkilä

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mikael Heikkilä referensnummer/viitenumero     2118

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulf Heimberg
Skogbyvägen 100
10680 SKOGBY

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulf Heimberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulf Heimberg referensnummer/viitenumero     2121

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Peter Heinström
Logränd 13
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peter Heinström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peter Heinström referensnummer/viitenumero     2134

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Sheila Heinström
Logränd 13
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sheila Heinström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sheila Heinström referensnummer/viitenumero     2147

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Inga Hilden
Parkgatan 7
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Inga Hilden

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Inga Hilden referensnummer/viitenumero     2150

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ole Hindrén
Björknäsgatan 64
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ole Hindrén

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ole Hindrén referensnummer/viitenumero     2163

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mona Holmberg
Raseborgsvägen 3 A 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mona Holmberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mona Holmberg referensnummer/viitenumero     2176

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ole Holmström
Brötesvägen 9
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ole Holmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ole Holmström referensnummer/viitenumero     2189

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kenna Holmström
Prästängsgatan 28
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kenna Holmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kenna Holmström referensnummer/viitenumero     2192

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Sven Holmström
Prästängsgatan  28
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven Holmström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven Holmström referensnummer/viitenumero     2202

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Huldin
Skeppsholmsvägen 2
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Huldin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Huldin referensnummer/viitenumero     2215

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulla Hongell
Carpelansvägen 8 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Hongell

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Hongell referensnummer/viitenumero     2228

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karl-Erik Illman
Flemingsgatan 8 A 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Erik Illman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Erik Illman referensnummer/viitenumero     2231

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kalevi Keynäs
Tvärminnevägen 430
10900 HANGÖ

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kalevi Keynäs

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kalevi Keynäs referensnummer/viitenumero     2244

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kerstin Kihlman
Prästängsgatan 11 A 2
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Kihlman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Kihlman referensnummer/viitenumero     2257

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Susanna Klingberg
Kråkströmsgatan 3 B 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Susanna Klingberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Susanna Klingberg referensnummer/viitenumero     2260

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Maj-Britt Laakkonen
Raseborgsvägen 16 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Britt Laakkonen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Britt Laakkonen referensnummer/viitenumero     2273

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karin Lindblad
Leijonhufvudsgatan 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Lindblad

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Lindblad referensnummer/viitenumero     2286

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Christina Lindblad
Carpelansvägen 11
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christina Lindblad

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Christina Lindblad referensnummer/viitenumero     2299

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ingeborg Lindblad
Mästergränd 3 D 18
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingeborg Lindblad

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingeborg Lindblad referensnummer/viitenumero     2309

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Lindholm
Söderbyvägen 104
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Lindholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Lindholm referensnummer/viitenumero     2312

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ann-Sofi Lindroos
Magistratsgatan 5 c 62
00240 Helsingfors

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ann-Sofi Lindroos

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ann-Sofi Lindroos referensnummer/viitenumero     2325

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Carl-Johan  Lindström
Ladugårdsgatan 4 A 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Johan  Lindström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Johan  Lindström referensnummer/viitenumero     2338

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Mirja Lindström
Ladugårdsgatan 4 A 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mirja Lindström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Mirja Lindström referensnummer/viitenumero     2341

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kerstin Ljung
Älgstigen 11
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Ljung

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kerstin Ljung referensnummer/viitenumero     2354

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Stig Ljung
Älgstigen 11
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Stig Ljung

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Stig Ljung referensnummer/viitenumero     2367

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Berit Metsämäki
Ystadsgatan 12 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Metsämäki

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Metsämäki referensnummer/viitenumero     2370

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Lauri Metsämäki
Ystadsgatan 12 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lauri Metsämäki

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lauri Metsämäki referensnummer/viitenumero     2383

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Annika Metsämäki
Grönalundsgatan 9
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Annika Metsämäki

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Annika Metsämäki referensnummer/viitenumero     2396

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Paul Nieminen
Björknäsgatan 39 D 30
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Paul Nieminen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Paul Nieminen referensnummer/viitenumero     2406

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Jan-Einar Nybom
Flemingsgtan 4 A
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jan-Einar Nybom

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Jan-Einar Nybom referensnummer/viitenumero     2419

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anders Nyholm
Total  Snappertuna
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Nyholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Nyholm referensnummer/viitenumero     2422

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Runa Nyholm
Södr.Strandgatan 11 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Runa Nyholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Runa Nyholm referensnummer/viitenumero     2435

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bo Nyman
Stallbrinken 9b3
10300 KARIS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bo Nyman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bo Nyman referensnummer/viitenumero     2448

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Birgitta Nyström
Dammgränd 2
10660 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Nyström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Nyström referensnummer/viitenumero     2451

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Aili Oja
Långgatan 6
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Aili Oja

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Aili Oja referensnummer/viitenumero     2464

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Tauno Oja
Långgatan 6
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tauno Oja

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tauno Oja referensnummer/viitenumero     2477

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Maj-Britt Strandberg
Gamla Dalvägen 35
10660 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Britt Strandberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Britt Strandberg referensnummer/viitenumero     2480

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karin Palmberg
Marknadsgatan 1 bost 1
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Palmberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karin Palmberg referensnummer/viitenumero     2493

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Birgitta Palmroth
Flemingsg.11 lok. 12
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Palmroth

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Birgitta Palmroth referensnummer/viitenumero     2503

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anneka Pitkänen
Sommaröstranden 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneka Pitkänen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anneka Pitkänen referensnummer/viitenumero     2516

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ilkka Pitkänen
Sommaröstranden 3
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ilkka Pitkänen

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ilkka Pitkänen referensnummer/viitenumero     2529

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Tuula Roiha-Fagerholm
Leksvallsvägen 223
10660 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tuula Roiha-Fagerholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tuula Roiha-Fagerholm referensnummer/viitenumero     2532

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Rurik Rancken
Västervikvägen 139 B
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Rurik Rancken

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Rurik Rancken referensnummer/viitenumero     2545

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bo-Eric Rosenqvist
Nyckelpigsvägen 2 E
02120 ESBO

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bo-Eric Rosenqvist

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bo-Eric Rosenqvist referensnummer/viitenumero     2558

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Kristian Runeberg
Drottninggatan 1-5 C
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kristian Runeberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Kristian Runeberg referensnummer/viitenumero     2561

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Sven  Sahlberg
Brunnsgatan 1 D
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven  Sahlberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Sven  Sahlberg referensnummer/viitenumero     2574

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Karl-Gustav Sandelin
Höijersvägen 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Gustav Sandelin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Karl-Gustav Sandelin referensnummer/viitenumero     2587

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ringa  Sandelin
Höijersvägen 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ringa  Sandelin

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ringa  Sandelin referensnummer/viitenumero     2590

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Henrik Selenius
Ekenäs
10600 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Selenius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Henrik Selenius referensnummer/viitenumero     2600

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gulleveig Silfvast
Prästängsgatan 5 a 48
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gulleveig Silfvast

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gulleveig Silfvast referensnummer/viitenumero     2613

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ulla Simberg
Viarvägen 49
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Simberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ulla Simberg referensnummer/viitenumero     2626

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Nils Simberg
Viarvägen 49
10600 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils Simberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Nils Simberg referensnummer/viitenumero     2639

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Peter Sjöstrand
Chicagogatan 3 B 8
10300 KARIS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peter Sjöstrand

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Peter Sjöstrand referensnummer/viitenumero     2642

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gun Spring
Ljungstigen 9
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gun Spring

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gun Spring referensnummer/viitenumero     2655

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Olle Spring
Ljungstigen 9
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Olle Spring

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Olle Spring referensnummer/viitenumero     2668

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ethel Stephan-Sundström
 Rönnvägen 4
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ethel Stephan-Sundström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ethel Stephan-Sundström referensnummer/viitenumero     2671

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Maj-Len Söderlund
Båssavägen 14 A 8
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Len Söderlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Maj-Len Söderlund referensnummer/viitenumero     2684

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Hillevi Tigerstedt
Snäcksundsvägen 6
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Hillevi Tigerstedt

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Hillevi Tigerstedt referensnummer/viitenumero     2697

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Märtha Wallén
Stenbackavägen 11
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Märtha Wallén

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Märtha Wallén referensnummer/viitenumero     2707

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bibbi Weckman
Tenalavägen 13
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bibbi Weckman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bibbi Weckman referensnummer/viitenumero     2710

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Ingvald Weckman
Tenalavägen 13
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingvald Weckman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Ingvald Weckman referensnummer/viitenumero     2723

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Madeleine Wessman
Klövervägen 2 C 24
10620 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Madeleine Wessman

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Madeleine Wessman referensnummer/viitenumero     2736

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Tommy  Westerlund
Harparbacka
10710 SNAPPERTUNA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tommy  Westerlund

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Tommy  Westerlund referensnummer/viitenumero     2749

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Veronica Westman-Taht
Ystadsgatan 10 B 13
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Veronica Westman-Taht

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Veronica Westman-Taht referensnummer/viitenumero     2752

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anders Wikholm
Lustigkullavägen 340
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Wikholm

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anders Wikholm referensnummer/viitenumero     2765

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Berit Wikström
Ystadsgatan 10 b12
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Wikström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Berit Wikström referensnummer/viitenumero     2778

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Carl-Gustaf Wolff
Björknäsgatan 34 C
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Gustaf Wolff

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Gustaf Wolff referensnummer/viitenumero     2781

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Margareta Wolff
Björknäsgatan 34 C
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Margareta Wolff

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Margareta Wolff referensnummer/viitenumero     2794

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Brita Yrjas
Båssavägen 14 - 16
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Brita Yrjas

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Brita Yrjas referensnummer/viitenumero     2804

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Klaus Yrjas
Båssavägen 14 - 16
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Klaus Yrjas

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Klaus Yrjas referensnummer/viitenumero     2817

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Merete Mazzarella
Fänrik Ståls gata 12 b
00100 HELSINGFORS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Merete Mazzarella

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Merete Mazzarella referensnummer/viitenumero     2820

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Anne-Maj Paldanius-Rehn
Solåsa
10520 TENALA

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anne-Maj Paldanius-Rehn

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Anne-Maj Paldanius-Rehn referensnummer/viitenumero     2833

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Bjarne Lindroos
Mästargränd 1 C 17
10650 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bjarne Lindroos

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Bjarne Lindroos referensnummer/viitenumero     2846

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Lars Barnö
Lappviksgatan 13 A
00180 HELSINGFORS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lars Barnö

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Lars Barnö referensnummer/viitenumero     2859

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Marita Lassenius
Slottsgatan 13
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marita Lassenius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Marita Lassenius referensnummer/viitenumero     2862

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Rolf Lassenius
Slottsgatan 13
10600 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Rolf Lassenius

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Rolf Lassenius referensnummer/viitenumero     2875

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Carl-Gustaf Pihlström
Backgränd 1
10620 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Gustaf Pihlström

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Carl-Gustaf Pihlström referensnummer/viitenumero     2888

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Larsson Österberg
Vinkelvägen 21
10620 EKENÄS

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Larsson Österberg

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Larsson Österberg referensnummer/viitenumero     2891

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Linnéa Henriksson
Björnbersvägen 12
10650 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Linnéa Henriksson

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Linnéa Henriksson referensnummer/viitenumero     2901

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro



             Medlemsbrev, våren 2013

Bästa medlem av Ekenässällskapet,

Våren är äntligen här! Hoppas att ni njuter för fulla muggar och suger in vår närmiljö som 
sakta men säkert vaknar till liv. Den här tiden på året drar naturkrafterna mot 
vitsippsparadiset på Ramsholmen. Onsdagen den 15 maj, kl. 18 ber vi er ändå att stanna 
upp strax före havet av vitsippor, vid Villa Schildt. Verksamhetsledaren för Schildtska 
stiftelsen, Jennifer Dahlbäck har lovat ge oss  i sällskapet lite försmak på i temat för 
stiftelsens sommarutställning, då hon berättar om Siwa-oasens kvinnor. 

Som ni kanske har läst i lokalpressen inledde Ekenässällskapet vårens program med 
årsmöte strax före påsk och en uppmärksammad debatt om konstnärsskapets 
förutsättningar i Ekenäs. Ämnet väckte ett så stort intresse att den nytillsatta styrelsen har 
jobbar för ett lite annorlunda konstevenemang framåt höstkanten. Mer kan vi inte 
avslöja i dagsläget men om det lyckas, vilket vi verkligen hoppas, kommer ni inte att missa 
det. Information om våra arrangemang kommer som vanligt att finnas i tidningspressen, på 
vår hemsida och i höstens medlemsbrev.

Andra evenemang under hösten är naturligtvis Bokkalaset där vi som vanligt finns med 
som medarrangörer. Planeringen inför årets kalas  i litteraturens tecken är i full gång och det 
ser ut att bli ett späckat program. Boka redan nu in 3-6 oktober i din kalender. 

Den nya styrelse som utsågs vid årsmöte den 27 mars består av: Åsa Bengtsson (ordf.), 
Monica Örnmark (sekr.), Dominicus Björkstam, Mats Enberg, Linnéa Henriksson, Larsson 
Österberg. Suppleanter är Mikael Enberg och Marina Holmberg och som kassör utanför 
styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. 

Vi i sällskapet är stolta över att ha en bred medlemsskara och hoppas  att just du vill 
fortsätta som understöda vår verksamhet för Ekenäs fortsatta utveckling och väl. 
Medlemsavgiften för 2013 är 20€ och den kan betalas in med hjälp av bankgirot på 
baksidan av detta brev. Vi vill dessutom uppmana er alla att gå in på vår uppfräschade 
hemsida www.ekenassallskapet.fi. Där kan ni enkelt registrera er för elektroniska 
medlemsbrev och på så sätt hjälpa sällskapet att hålla kostnaderna i styr. 

Varma vårhälsningar och välkomna med på sällskapets begivenheter!

Åsa Bengtsson 
Ordförande

Ekenässällskapet r.f.          

http://www.ekenassallskapet.fi
http://www.ekenassallskapet.fi


Ekenässällskapet rf
c/o Monica Örnmark
Gennarby Gårdsväg 11
10520 Tenala

Gustav Hafrén
Sigfrid Olaisgata 1
10600 Ekenäs

Betala medlemsavgiften med dessa uppgifter nedan OCH använd referensnummer

IBAN
FI24 5549 6620 0243 35

BIC
OKOYFIHH

saaja/mottagare
Ekenässällskapet rf

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gustav Hafrén

meddelande/viesti
Medlemsavgift 2013

betalare/maksaja
Gustav Hafrén referensnummer/viitenumero     2914

från kontonummer/tililtä summa      20,00 euro


