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Nu är det sommar,
nu är det till och med sol ibland också…
Allsång på roddstadion

Den första allsångskvällen gick av stapeln 1.6. Vädret var inte på vår sida men deltagande körer
och övriga sångglada bidrog till god stämning. Musicerande ackompanjatörer slog nytt rekord
med hela 14 medverkande. Tack till alla er som puffat på inom den egna gruppen! De två följande gångerna blir 6.7 och 3.8, sedvanlig tid kl.18. Se hemsidan, www.hsmf.sangochmusik.fi

Kuorojen kierros

är ju en annan sommarbegivenhet som flera av er redan deltagit i. Man behöver inte ställa upp
körvis. Enskilda hugade medlemmar kan delta 13.8. Närmare på artgoeskapakka.fi

Kontaktrundan

Ett varmt tack till alla som projektgruppen träffat hittills – för varmt mottagande och positiv
inställning till aktiviteterna under jubileumsåret!

Medlemsträff

Vi kallar till medlemsträff onsdagen den 9.9.2015 kl. 18.00 på Brage (Kaserngatan 28, 3. vån)
och välkomnar minst en representant från varje medlemsgrupp, gärna flera! (om det blir trångt i
salen har vi ett väldigt positivt problem) Kaffe med lätt tilltugg. Ur programmet:
- projektgruppen presenterar mera specifika planer för jubileumsåret. Diskussion om planerade begivenheter – ännu möjligt att inverka på helheten
- Annika Rentola, som ska skriva jubileets festskrift, berättar om sina planer
- allmän diskussion om förbundets roll, nu och i framtiden
- information om årets HSMF-understöd och ansökningsförfarandet
- information om andra understöd som förbundsmedlemmarna kan söka
- diskussion om nödvändigheten av gemensam julannons

Hemsidan

Hemsidan har anlitats flitigare i år, vilket är trevligt. Sätt in era kommande evenemang i evenemangs-kalender så snart ni fastställt datum för dem – också de som ligger längre fram i tiden.
Hur väl sidan fungerar beror på oss alla. Kolla också gärna in www.fssmf.fi.
Skön sommar! Vi tar nya tag i höst.
Ulla-Stina Henricson, ordförande		

Martina Lindberg, sekreterare
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