
     
 INFOBLAD nr 1, januari 2023 
 

Kära medlemmar! 

God Fortsättning på 2023! 
V i har haft ett aktivt och välbesökt år under 2022. FNYS har fått några nya medlemmar 

och samarbetet med ” De Tre Gillena” har fördjupats.  Även österbottningarna deltog på 

vår gemensamma julfest.  

Under våren har vi planerat flera intressanta aktiviteter och hoppas på god uppslutning 

även detta år. 

Kallelse till FNYS årsmöte  
Söndagen den 19 februari kl. 13.00, Bellmansgatan 15 
Eventuella motioner skickas senast 12 februari till ordförande. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på plockmat och förfriskningar. 
För vår planering: anmäl gärna ert deltagande till Barbro Graeffe, ordförande:  
barbrograeffe@gmail.com  sms 073 810 80 93 

 
Vårens Program 

Torsdag 12 januari kl. 14.00 – 16.00 Daglediga med Frank Sjöman 
Vi träffas första gången efter jul-och och nyårshelgen på Timmermansgården. 

Frank Sjöman visar en film från intervjuserien ” Frank och jag”. (Detta har redan varit när 

ni får infobladet). 

 

Torsdag 9 februari kl. 14.00 -16.00 Arvsfrågor med Hilkka-Liisa Kovanen 
Timmermansgården, Timmermansgatan 46 

Vi får en allmän information om arvslagar i Finland av advokaten Hilkka-Liisa Kovanen. 

Ingen personlig rådgivning sker men vi kan få svar på allmänna frågor och skillnader 

mellan Sveriges och Finlands arvslagar. 

 

Torsdag 9 mars, OBS kl. 13.00 -16.00    ”Träden och vi” med Kåre Pihlström 
”Träden och vi” från 2022 är en bok om vårt förhållande till våra träd. Varje träslag har 
sina särdrag som vi som skogsfolk förstått att utnyttja för vårt levebröd, för tillverkning av 
vardagsföremål och inom läkekonsten. Trädslagen har också varit inspirationskällor för 
konstnärer musiker och poeter. Om detta får vi höra mera om av författaren Kåre. 
Arrangemang med ”De Tre Gillena”. Vi börjar med lunch före föredraget och avslutar med 
lite hjärngympa i grupp. Du anmäler dig senast 6 mars genom att betala 150 kr till FNYS  
Pg 180814–6 eller anmäl till Monica Casserberg tfn 070-833 71 60. 

Lördag 22 april, kl.13.00    Musikalisk dramakomedi ”M/S TIAMANTTI” 
Vi har ett begränsat antal biljetter på Dramaten, Lilla scenen till ”M/S TIAMANTTI”, en 

musikalisk dramakomedi av Nina Wähä i regi av Anna Takanen. 

Pris per biljett: 100 kr.  

Anmäl senast 1 mars till Monica, monica.casserberg@gmail.com eller 070-833 71 60 

Först till kvarn gäller. 
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Följande programpunkter kommer det mera om i marsmånads Infoblad: 
 

Lördag 1 april  Vårfest i Bagarmossens Folkets hus med ”De Tre Gillena” 

Torsdag 13 april  Preliminärt författaren, journalisten Calle Hård 

Torsdag 11 maj Promenad i Bergianska trädgården 

”Stina-vandring” 

Vi rekommenderar följande: 

Svensk-Finlands Vänner, www.svefin.se   

Mån. 6 febr. kl. 18.00, Lars G Soldéus berättar om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation 

till Stockholm från stadens grundande till modern tid. Själagårdsgatan 13, Gamla Stan. 

Finlandsinstitutet, www.finlandsinstitutet.se 

Samfundet Sverige-Finland, www.samfundetsverigefinland.se 

 

Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr och betalas i januari till Pg 180814–6  
Kom ihåg att ange ditt namn vid inbetalningen. 

Ny medlem?  

Meddela ditt namn, adress, e-post, födelseår till monica.casserberg@gmail.com  

 

FNYS styrelse 2020–2021 

Ordförande:  Barbro Graeffe tel. 073-810 80 93 

  barbrograeffe@gmail.com 

Viceordförande: Carita Haaksi 

Kassör:  Monica Casserberg tel. 070-833 71 60 

Sekreterare:  Ulla Honkanen 

Värdinna:  Benita Lindgren 

Ledamot:  Barbro Allardt Ljunggren  

Suppleanter : Sara Ahlbom 

  Marit Skogberg 

 
Vi skickar helst Infobladet per e-post. Då når vi dig också med dagsfärsk information.  

Nästa infoblad utkommer i mars. 

 
Avsändare: Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm, FNYS/ Barbro Graeffe 
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