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Medlemsbrev hösten

Kära medlemmar av Ekenässällskapet,
Hösten har gjort sitt intåg och föreningslivet har liksom allt annat i samhället tagit ordentlig fart igen.
Sällskapet kommer under hösten att bjuda på ett högklassigt program som vi hoppas att skall tilltala
såväl medlemmar som andra intresserade.
Vi inleder den 19 oktober kl.18 med en informationskväll om invandrings- och flyktingfrågor ur ett
politiskt perspektiv. Migrationsminister Astrid Thors har lovat klargöra begreppen och ge oss insikt i
de stötestenar som finns på lagstiftningsområdet. Tillfället arrangeras i Axxells auditorium på
Raseborgsvägen 5 och ni är alla varmt välkomna att lyssna, ställa frågor och bli allmänt klokare på
detta högaktuella tema.
När det lackar mot jul kommer Ralf Långbacka för att dela med sig av minnen från ett långt liv inom
teatervärlden, något han även presenterar i den första och prisbelönta delen av sina memoarer Att
fånga ödets vingar. Vi hoppas även få njuta av utvalda dikter framförda av skådespelerskan Laila
Björkstam. Välkomna till denna kväll i kulturens tecken som arrangeras den 8 december kl.18 i
Ekenäs museicentrum EKTA.
Sällskapet vill gärna upprätthålla resetraditionen och Kristian Runeberg har generöst åtagit sig att
vara arrangör för en kulturresa till utlandet under våren eller hösten 2011 förutsatt att intresse finns.
Preliminärt har Wien nämnts som ett intressant resemål. Ni som är intresserade av att delta får
gärna ta kontakt med Kristian (tel. 040-8434171) med synpunkter på resemålet samt önskemål
angående tidpunkten. Vi har även preliminära planer på en kortare vårutflykt till Åbo, som under
nästa år kan stoltsera med titeln europeisk kulturhuvudstad.
Ekenässällskapet har nu för första gången tagit steget in i cyberrymden. Det låter dramatiskt men i
praktiken betyder det att ni nu enkelt kan finna mer information om vår verksamhet på vår nya
hemsida: www.ekenassallskapet.fi. Vi kommer även fortsättningsvis att meddela om våra
tillställningar i tidningspressen.
Jag vill även påminna om bokkalaset i Ekenäs som arrangeras 11-14 november. I år är temat
Magiska vandringar och som vanligt ingår Sällskapet med Bengt Bergman i spetsen i
arrangörsstaben.
Ni som känner på er att ni har glömt att betala in vår blygsamma medlemsavgift på 12 euro har
fortfarande möjlighet att göra det genom att sätta in pengar på vårt konto: 554966-20024335.

Å styrelsens vägnar vill jag önska en riktigt inspirerande höst,

Åsa Bengtsson
Ordförande för Ekenässällskapet

