Ekenässällskapet r.f.
Medlemsbrev, våren 2014
Bästa medlem i Ekenässällskapet
Vitsipporna har slagit ut på Ramsholmen och björkarna har fått mössöron och Ekenässällskapet planerar
för det kommande året. På årsmötet valdes undertecknad till ny ordförande för föreningen eftersom Åsa
Bengtsson ville träda tillbaka från posten. Jag är glad för förtroendet! För övrigt omvaldes sällskapets
hela styrelse som nu består av Mats Enberg (viceordförande), Monica Örnmark (sekreterare),
Dominicus Björkstam, Linnéa Henriksson, Larsson Österberg, Marina Holmberg (suppl.) och Mikael
Enberg (suppl.). Som kassör utanför styrelsen fortsätter Annika Metsämäki. Medlemsavgiften för
verksamhetsåret 2014 är densamma som förra året 20 € och vi hoppas du vill fortsätta som medlem och
stödja vår verksamhet och på så vis vårt engagemang för Ekenäs.
Ekenässällskapet har sedan starten för över 20 år sedan velat värna om kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och stadsmiljöer. Föreningen har deltagit i samhällsdebatter och initierat diskussioner och
idétävlingar med anknytning till aktuella stadsplanefrågor. Styrelsen vill fortsätta upprätthålla ett
obundet ”Ekenäs-forum” där en konstruktiv dialog kan föras om stadsplaneringsfrågor, visioner och
värdefrågor i Ekenäs. Styrelsen har därför bjudit in ett tiotal representanter för föreningar, utbildning,
närings- och kulturliv och staden till ett ”Ekenäs tänk-talko”. Där ska vi spåna kring stadsplaneringsfrågor, samtala om våra Ekenäsvisioner och om vilka former ett framtida ”Ekenäs-forum” kunde ta.
Under hösten planerar vi sedan att bjuda in våra medlemmar och andra intresserade till öppna
föreläsningar, samtal och studiecirklar som tangerar stadsplaneringsfrågor. Följ utvecklingen av
Ekenäs-forumet på Ekenässällskapets hemsida www.ekenassallskapet.fi och på Facebook
www.facebook.com/ekenassallskapet
Den här sommaren erbjuder vi våra medlemmar två guidade kryssningar med Sunnan. Söndagen den
27 juli går den första kryssningen, arrangerad av m/s Sunnan i samarbete med Raseborgs stad, till Rilax
med anledning av att det är 300 år sedan slaget vid Rilax. Programmet är ännu inte helt klart. Båtresa
Ekenäs-Rilax-Ekenäs inklusive stående bord kommer att kosta 50–100 € beroende på antalet deltagare.
Man kan troligen också åka ena vägen med buss. Anmälningstiden går ut den 15 juli. Anmäl dig direkt
till M/S Sunnan antingen per e-post lnt-lines@surfnet.fi eller per tel. 019-2411850. Du hittar mera
information om det allmänna festprogrammet på www.riilahti1714.fi. Det andra erbjudandet är en
guidad kryssning på Sunnan med stående bord, kaffe och tårta till Jussarö den 3 augusti. Anmäl ditt
intresse för den här kryssningen till Monica Örnmark monica.ornmark@brev.fi
Till hösten kan vi igen se fram emot årets Bokkalas. Det går av stapeln den 2 – 5 oktober med temat
”Spänning”. Redan nu vet vi att bland andra Mark Levengood, Lars Sund, Anna Jansson, Staffan Bruun
och Jörn Donner kommer att medverka. Litterär supé med dans blir det på Knipan. Mer om programmet
kommer att finnas på www.bokkalaset.fi. En ljusglimt i novembermörkret blir utställningen FEM
DAGAR KONST i Ekenäs biblioteks utställningslokal den 3 – 7 november. Ekenässällskapet ordnar
utställningen gemensamt med några av de mest spännande konstnärerna i tiden.
Om du meddelar din e-post adress till monica.ornmark@brev.fi så kan du få ditt nästa medlemsbrev per
mail. Det skulle förenkla utskickningen och föreningen skulle spara rätt mycket pengar.
Å styrelsens vägnar önskar jag er en solig och innehållsrik vår och sommar!
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