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Bästa medlem! 

 
 Sommaren i fjol går till historien som en av de regnigaste i 
mannaminne, men också som en av de mest betydelsefulla och 
spännande somrarna i vår kära förenings historia. 100-års jubileet 
blev just den oförglömliga fest vi alla hoppades och väntade på. 
Ännu ett jättestort tack till alla medverkande! 
 Glädje och sorg går hand i hand. I vintras drabbades vi av 
sorgebudet att vår tidigare ordförande och hedersmedlem Carita 
Nylund har gått ur tiden. Det var på Caritas initiativ som 
föreningen fick en ny start på 1980-talet och vi minns hennes 
starka entusiasm och medryckande förmåga att samla 
medlemmarna till stordåd.  
 Carita brukade säga, att vår viktigaste uppgift är att bevara 
föreningshuset för eftervärlden. Under hennes tid påbörjades 
renoveringen av byggnaden, köket upprustades och yttertrappan 
förnyades och så fick vi ju också den nya danspaviljongen. Senare 
styrelser har byggt på och en stor satsning var det nya plåttaket, 
som till stor del är vår förra ordförande Caj Grönholms förtjänst. 
Tack, Caj för dina aktiva och inspirerande år som ordförande! 
 En annan jätteinsats jag gärna vill 
nämna är naturligtvis Minnesgruppens 
oförtröttliga arbete, som i fjol resulte-
rade i den värdefulla boken "Porkala      
- byn vid havet". Både bokens första och 
andra upplaga är redan slutsålda! 
  
 Det är med entusiasm och förväntan, som undertecknad i 
våras tog emot hedersuppdraget att lotsa föreningen vidare mot 
nya tider. Nu gäller det att bygga vidare på tidigare traditioner; 
här skall inte vilas på tidigare lagrar! Föreningshusets festsal 
måste renoveras så fort som möjligt och elektriciteten förnyas. 
Och kanske vi ännu får en "uppföljare" till Porkala-boken? 
 Eder allas   
 

Sommarens program 2005: 

 
2 juli  Sommarfest kl.14.00-18.00 
   Musik och annat program med bl.a. Anna Eriksson,  
   lotteri, pilkastning, lopptorg, buffé etc. 
 
13 juli Teaterbesök på Raseborgs sommarteater, "Annie".  
   Teatern börjar kl.19.00.  
   Biljettpris 18 € per vuxen och 9 € per barn  
   (om vi blir fler än 20, annars 20 respektive 10 €) 
    Bindande anmälan till Agneta Brenner, telefon  
   050-3571418 senast  den 3 juli.  
   Vi tar oss till teatern på egen hand  
   (ingen gemensam transport) 
 
20 juli Båtutfärd till Långörn. Samling kl. 13.00 i viken på 
    holmens nordsida. Vi kommer att se minnesmärket 
    som rests till åminne av lotsen Hugo Finneman och 
    fiskarsonen Rolf Westerberg som drunknade i maj 1929.    
   Om du behöver transport  kontakta Erik Eklund,  
   telefon (09) 298 4435 eller 040-835 3219. Eklunds  
   motorbåt avgår från Rigårdsnäs brygga kl.12.15. 
  
30 juli Medlemsfest, kräftskiva på Rigårdsnäs kl.19.00. 
   Anmälan och förfrågningar  senast den 22.7  till  
   Agneta Eriksson, telefon 2984 355 eller 050-546 9299. 
   Vi beställer kräftor till dagens pris. Man kan också
   ta med sig egna kräftor. 
 
På förslag!  Aktivitetsdag, t.ex. lekfull mångkamp, för barn i  
   lekis- och yngre skolåldern. Dagen kunde avslutas 
   med grillfest för barnen och föräldrarna. Finns det 
   intresserade föräldrar som vill organisera det här?  
   Ring Agneta Brenner, telefon 050-3571 418. 
    
   Rätt till ändringar förbehålles. Se anslagstavlan vid Rigårdsnäs! 


