
Medlemsbrev september 2017

Bästa medlem i Ekenässällskapet och välkommen du som är ny medlem!

Hösten är här och det är dags för en liten uppdatering av vad sällskapet erbjuder för verksamhet under 
säsongen. 

Debatt med nyinvalda kommunfullmäktige medlemmar från Ekenäs 26.10.2017

En debatt ordnas 26.10.2017 med några mer eller mindre nyinvalda fullmäktigeledamöter från Ekenäs, kring
frågor de vill jobba för under den kommande valperioden. Under diskussionen tentas de nyinvalda om 
frågor de ser som viktiga i vår region. Debatten ordnas i Ekenäs bibliotek kl. 18.00. Här erbjuds ett ypperligt 
tillfälle att ställa frågor till de invalda. I debatten deltar;

Boken Vår lilla stad

Sällskapet har tillsammans med Ole Spring utarbetat en bok, Vår lilla stad, med Sven Holmströms kåserier. 
Den utkommer lagom till Bokkalaset och kommer att finnas till försäljning på kalaset och i 
Kungsbokhandeln. 

Bokkalaset 

Bokkalaset ordnas 9.11 – 13.11.2017 under temat ”Naturligt?”.  Kalaset invigs officiellt 10.11.2017 kl. 11 i 
Ekenäs bibliotek av stadsdirektör Ragnar Lundström. Strax därpå intervjuar Micke Enberg Olle Spring om 
Boken Vår lilla stad. Du kan läsa mera om kalaset och programmet på webbsidan 
https://bokkalaset.wordpress.com/ 

Julglögg och besök i Kulturarvsfabriken torsdag 14.12 kl. 18–20

I år kombinerar vi sällskapets traditionella julglögg med ett besök i KULTURARVSFABRIKEN i Ekenäs. 
Västnylänningarnas kulturarv bevaras och vårdas i Ekenäs på Björknäs industriområde i före detta 
läkemedelsfabriken Leiras. I fabriken lagras det en del av västra Nylands sex professionella museers 
samlingar (ca 44.000 st föremål). Nu får besökarna se museiföremålen bakom kulisserna. EKTA bjuder på 
guidning och utrymmen där vi kan mingla över glögg med tilltugg. 

Det ordnas busstransport till Kulturarvsfabriken. Den startar från Rådhustorget i Ekenäs 14.12 kl. 17.45. 
Evenemanget (inkl. busstransport) är gratis för medlemmar.

Anmälning till: Vivika Elgh, e-post: vivika.elgh@gmail.com tel.  040 721 6544

Porträtt av borgmästare Harry Winqvist

Porträttet är färdigt och inramat. Sällskapet överlåter det officiellt till staden vid en ceremoni i Stadshuset 
1.2.2018

Gatunamnen i Ekenäs

I januari/februari ordanr vi en rundtur med buss i Ekenäs. Magnus Cederlöf verkar som guide och berättar 
om de gatunamn i Ekenäs som uppkallats efter en person. Lagom till Bokkalaset ger han också ut en bok i 
ämnet. Boken kan du få köpa under turen.

Styrelsen

https://bokkalaset.wordpress.com/
mailto:vivika.elgh@gmail.com

	Bästa medlem i Ekenässällskapet och välkommen du som är ny medlem!
	Debatt med nyinvalda kommunfullmäktige medlemmar från Ekenäs 26.10.2017
	Boken Vår lilla stad
	Porträtt av borgmästare Harry Winqvist

