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Bästa medlem,
Arbetets Vänner i Sörnäs’ verksamhet börjar igen i september efter en lång och aktivitetslös
vår. Välkomna med igen! Under hösten ordnar vi kombinerat vår- och höstmöte, julfest och
denna gång endast ett teaterbesök som blev uppskjutet från våren i och med att
epidemisituationen är osäker. En del av kretsarna har ännu uppehåll i verksamhet på hösten.
Vi ber att alla beaktar försiktighet och inte kommer med på våra träffar och evenemang ifall
man har symptom som kan tyda på corona-smitta eller har varit i kontakt med någon som
haft eller utsatts för smitta. Också om du varit utomlands ber vi dig hålla en paus i
deltagandet. Alla deltar på egen risk. Vi rekommenderar handtvätt genast då man kommer
in i våra utrymmen och vi kommer också att tillhandahålla desinficeringsmedel. Vid behov
kan munskydd användas. Vi följer regeringens instruktioner och vidtar åtgärder enligt behov.
Vi vill passa på och gratulera hjärtligt alla de som fyllt jämna år under våren. På grund av
distansarbete på SFV hade vi inte möjlighet att få de sedvanliga hyllningsadresserna
utskickade under den värsta corona-epidemin.
Våren 2020 anhöll vi om och fick ett stipendium av Stiftelsen Tre Smeder för vår verksamhet
för barn vilket vi är tacksamma för.
Medlemsbrevet skickas ut två gånger per år per brev eller e-mail. Ibland kan det hända att vi
behöver nå våra medlemmar under terminerna för närmare information om evenemang
eller tilläggsprogram, eller som vi upplevde våren 2020 för att inhibera program. Då tar vi i
första hand kontakt per e-mail och därför är det viktigt att vi har din e-mailadress ifall du
har en. Kom också ihåg att meddela oss om din e-mailadress eller fysiska adress förändras.

AV Sörnäs kretsar
Kretsarna verkar i föreningens lokaler, klubblokalen och AV-sidan, på Björneborgsvägen 1 i
Munkshöjden.
Barnklubb
den sista torsdagen i månad (hösten 27.8, 24.9, 29.10, 26.11 och 17.12) kl 17 - 19, AV-sidan
kretsledare Mette Råman, mette.raman@gmail.com, tfn 040 535 4145
Barnklubben sponsoreras av Stiftelsen Tre Smeder.
Barnklubben riktar sig till barn över 1 år som vuxit ur föräldrafikan. Träff med familjen (barn
och förälder, mor- eller farförälder) för att umgås med andra där träffar med både teman
(t.ex. musikstund) och lediga former ordnas. Lätt servering varje gång.

Bridgekretsen
tisdagar 17:30 – 21:30, klubblokalen, start 1.9
kretsledare Åge Grahn, age.grahn@kolumbus.fi, tfn 040 544 1641
Under höstterminen tar vi inte emot nya medlemmar eller personer som vill pröva på att
spela i vår klubb för att hålla deltagarantalet nere p.g.a. smittorisken.
Capoeira
onsdagar 16:30 – 17:15 barn i lågstadieåldern och 17:15 – 18:00 barn 5 – 6 år, klubblokalen,
start 2.9
kretsledare Willy Aleksiunas, capoeiraklubb@gmail.com, tfn 040 418 1170,
Capoeiran sponsoreras av Stiftelsen Tre Smeder.
Capoeira är ett sociokulturellt uttryck som kommer från Brasilien. Den är en utmärkt aktivitet
där man sjunger, rör på sig, dansar och spelar instrument.
Facebook Capoeira för barn - Munkshöjden
Diskussionsklubben ”Tillsammans lär vi mer”
Diskussionsklubben ordnas undantagsvis inte under höstterminen 2020.
Finska klubben
tisdagar 16:30 – 17:15 barn i lågstadieåldern och 17:30 – 18:15 barn i dagis och förskoleålder
(4 – 6 år), AV-sidan, start x.9, anmälningar till avsornas@welho.com, deltagaravgift 25 €
/termin för barn till medlemmar, betala avgiften till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01
senast 15.09, skriv finska och deltagarens namn i meddelandefältet.
kretsledare xx
Lär dig finska genom lek. Lekklubb för helt svenskspråkiga barn som vill lära sig finska.
Föräldrafika
måndagar 10:00 – 12:30, AV-sidan, start xx.8
kretsledare Maria Grahn, tfn 044 304 6263
Föräldrafika sponsoreras av Stiftelsen Tre Smeder.
Mammor, pappor, far- och morföräldrar och barn träffas och umgås under lediga former.
Servering varje gång. Leksaker för barnen finns. Information om program publiceras på
Facebook https://www.facebook.com/foraldrafika/
Konstklubben
onsdagar och/eller torsdagar kl 13, en gång per månad
kretsledare Heidi Hintze, heidi.hintze@aol.com, tfn 050 523 1273
Vi träffas varje månad för att besöka intressanta utställningar med guide. Från och med
hösten delas gruppen upp i två så att varje guidat besök har ca 15 deltagare.
Förhandsanmälning bör göras till kretsledaren. Ett separat informationsbrev om vilka
utställningar besöks skickas till medlemmarna i konstklubben.
Meditationskretsen
Meditationskretsen ordnas undantagsvis inte under höstterminen 2020.

Rounddance
fredagar 10:30 – 12:00 grundkurs och 12:15 – 14:00 fortsättningskurs, AV-sidan, start 4.9
kretsledare Christian von Alfthan, christian.von.alfthan@iki.fi, tfn 040 544 1649
Pardans där alla dansar efter en viss koreografi. Vi dansar cha cha, vals, rumba, two step.

ÖVRIG VERKSAMHET
Teater och konserter
Tove Jansson - visdiktaren på Svenska Teatern
måndag den 30.11.2020 kl. 18:00, 20 € (29,00 €), anmäl dig genom att betala avgiften till
kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 12.10. Skriv Jansson och
deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet. Konserten ges på AMOS-scenen. Vi
träffas vid entrén mot norra esplanaden kl. 17:30 för utdelning av biljetterna.
Den inhiberade föreställningen från våren ordnas nu på hösten. En stämningsfull
konsertföreställning med Emma Klingenberg, en pianist och två multimusiker. Både nyfunna
vistexter av Tove Jansson i nya tonsättningar och kända sånger ur hennes visskatt framförs.
Det strömmade musik genom Tove Janssons liv och skapande.
På kommande på våren, observera anmälningsdagen:
Svansjön på Nationalbaletten
lördagen den 27.3.2021 kl. 14:00, 70 € (106 €), anmäl dig genom att betala avgiften till
kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01 senast 27.11. Skriv Svansjön och
deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet.
Möten och andra sammankomster
Vår- och höstmöte
söndagen den 22.11.2020 kl 17:00, klubblokalen
På vårmötet behandlas bokslut och årsberättelse för 2019 samt val av styrelsemedlemmar.
På höstmötet behandlas verksamhetsplan och budget för år 2021.
Servering mellan mötena.
Julfest
lördagen den 12.12 kl 18:00, Tekniskas salar, Eriksgatan 2, 6. Våningen, 25 € (endast för
medlemmar), anmäl dig genom att betala avgiften till kontot Aktia FI56 4055 5452 3225 01
senast 30.11. Skriv julfest och deltagarens/deltagarnas namn i meddelandefältet.
Glöggservering, middag och program.

Vi hoppas att ni alla hålls friska och har en bra höst!

Jaan Siitonen
ordförande

Margita Slätis
verksamhetsledare

jaan.siitonen@gmail.com
041 530 5531

avsornas@welho.com
044 236 5296

