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Succé för filmvisning 
på självständighetsdagen

Vi som inte var bjudna till balen på slottet på själv-
ständighetsdagen firade i stället på Zita, Folkets bio,
med att se den österbottniska filmen ”Colorado Ave-
nue”. Denna finlandssvenska film av Claes Olsson
från 2007 som baserar sig på romanerna Colorado
Avenue och Lanthandlerskans son av Lars Sund var
det många som hade sett tidigare, men trevligt var
det att se den igen och många bekanta personer och
platser fick vi se i filmen. Detta var mycket uppskat-
tat och biosalongen var fullbokad. 

Innan filmen hann vi träffas och prata lite
med varandra samtidigt som vi fick lite gott att
dricka och lite salt och sött snacks därtill. Efter
filmen var det även många som fortsatte den
trevliga kvällen med ett besök på puben. 

Många gillade denna tillställning och fina
kommentarer skrevs i vår Facebook-grupp:
”Fint anordnat självständighetsdagsfirande”,
”Riktigt prima”, ”Jättebra ordnat”, ”Mycket
trevlig tillställning”, ”Supertrevligt”, ”Lysande
idé”. Därför finns det planer på att ordna fler
biokvällar med filmer med österbottniskt tema. 

Vill du tipsa om någon film som skulle
passa kan du höra av dig till oss i styrelsen
genom att  maila osterbottningar@gmail.com.

Dags för årsmöte
Årsmöte blir det för SÖiS medlemmar
lördagen den 22/2 kl.15 i FRIS lokaler
(Bellmansgatan 15). Stadgeenliga ären-
den. 
Kom gärna redan kl.14.30 så bjuds du
på en god österbottnisk korvsoppa. Du
har också chansen att vinna boken “En
österbottnisk historia’ av Jan-Ole
Björkbacka. 
Se också bifogade kallelse!

SÖiS styrelse
behöver nya
medlemmar!
SÖiS styrelse behöver nya medlem-
mar! Kanske du är vår nya styrelse-
medlem? Gillar du att vara med och
driva denna förening framåt, engagera
dig i olika aktiviteter, värna om vår
österbottniska tillhörighet och träffa
andra österbottningar är detta något för
dig. Kontakta i så fall Johanna Palmén
via mail johanna.palmen1@gmail.com.



B-Föreningsbrev

Nästa nyhetsblad
kommer i mars - 
med artiklar, 
nyheter och nya SÖiS-
aktiviteter!

Nyhetsbladets redaktion: 
Kerstin Andersson, Thomas Wihlman.
Tryck: Kista Snabbtryck.
Bidrag välkomna till 
osterbottningar@gmail.com

På kom-
mande: 
Musik för barn
och barnlika

Skrubiluttan Å Skrubilej kommer till
Stockholm! Alla barn, föräldrar, mor-
och farföräldrar, alla som har barnasin-
net kvar, ni är välkomna med på konsert
i Timmermansgården  (Timmermans-
gatan 46-48) den 25 april kl.15. Ta
gärna med ett rytminstrument så kan vi
spela tillsammans. 

Välkommen
till kaffe och
allsång
Österbottnisk allsång blir det igen sön-
dagen den 22 mars kl.14 i Finska Kyr-
kan (Slottsbacken 2B-2C). Vi sjunger
österbottniska visor tillsammans till
Karin Abbor-Svenssons pianoackom-
panjemang. Kaffe med dopp blir det
även mellan sångerna. Välkomna med!

AW på Galway´s (Kungsgatan 24) all-
tid första fredagen i månaden, nästa
gång alltså fredag 7/2. Observera att
numera börjar vi redan kl.16, men det
går även bra att komma senare.
Vi ses på Galway´s. Uppför trappan och
sen till vänster längst in så hittar du
andra österbottningar. 

Dags igen för
österbottnisk
Afterwork

Dags betala
medlemsav-
giften!
Nu är det dags att betala in medlemsav-
giften för år 2020! 
175 kr per person
260 kr per hushåll/familj
130 kr för pensionärer/studerande
Betalningen sker till föreningens Plus-
Giro 715516-1
Om du betalar via internet, kom ihåg att
skriva vem betalningen gäller. Vid be-
talning för hushåll/familj, skicka upp-
gifter om alla personer i hushållet (även
barn) till osterbottningar@gmail.com
Som medlem får du vårt utskick ca 4
ggr/år där du kan läsa om vad som hän-
der i vår förening. För att spara på mil-
jön skickar vi gärna utskicket på mail.
Ni som är flera medlemmar i samma
hushåll, kom ihåg att meddela oss e-
postadresser till alla medlemmar i hus-
hållet.
Kolla gärna vårt GDPR-dokument på
FRIS hemsida. Om du vill ha ett utdrag
är du välkommen att meddela oss detta
genom att skicka mail till osterbott-
ningar@gmail.com

Dags igen för Kaffedorian på Timmer-
mansgården (Timmermansgatan 46-48)
den 11 februari kl.13-15! Du som är
ledig dagtid kom gärna förbi på ”ett-
meddaskaffi” och en trevlig pratstund
på dialekt. Välkommen med! Kom-
mande datum för Kaffedorian är 10
mars och 14 april, så notera gärna det.

Är du dagledig,
kom med oss på
ettmeddaskaffi

Boka även in 6 juni i din kalender då
planen är att vi har vår årliga Picknick i
Tantolunden. Mera info kommer!

Fira svensk natio-
naldag med öster-
bottnisk picknick


