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Bästa föreningsmedlemmar! 

 
Föreningen Fylgia i Vasa rf inleder härmed sitt 129 verksamhetsår. 50 år har gått sedan hemmet på 

Skolhusgatan 34, till en början benämnt ”Nya Hemmet”, invigdes den 5 september 1969, vilket kommer 

att uppmärksammas under hösten.  

 

Även ett gediget bygge behöver moderniseras, en orsak till den grundliga renovering som pågått under 

snart sex år. Nu är åtgärderna tack och lov på slutrakan. Vi inväntar våren för att iordningsställa 

trädgården, som vi hoppas ska förnöja såväl boende som personal under inkommande sommar. Konstens 

natt kunde bli ett lämpligt tillfälle att bjuda in till öppen trädgårdsfest! 

 

 Citerar det jag skrev i motsvarande brev i januari 2018: Kring vårdreformen råder fortfarande stor 

osäkerhet, men vi ser med tillförsikt framemot att Fylgia fortsatt kommer att fylla en viktig funktion, i 

styrka av god och personlig vård i trygg och trivsam miljö, på svenska. 

 

Under hösten har ett ännu närmare samarbete än hittills etablerats med minnesföreningen Förgätmigej. 

Upplägget, vilket kommer att förverkligas genast från början av detta år, kommer med säkerhet att berika 

verksamheten för bägge parter. Även andra nya verksamhetsformer diskuteras och planeras. 

 

Måndagsträffarna inleds den 28 januari kl 18.00 i Augustasalen, vån 6. Vi småslöjdar och 

handarbetar för påskbasaren eller bara umgås och dricker kaffe eller te. Du är välkommen med att arbeta 

för de boendes extra ”guldkant”! Locka gärna nya aktiva med! 

 

I det här sammanhanget vill styrelsen ännu en gång tacka syföreningsdamerna för allas er hängivenhet, 

flit och entusiasm under det gågna året, med beundransvärt resultat, på många olika sätt.
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13.04 PÅSKBASAR  (lördag) 

25.04 VÅRMÖTE  kl 18.00 (torsdag) 

Vårutflykt i maj

Påskbasaren är således lördagen den 13 mars kl 10-13.  Redan nu vill vi påminna om att bidrag till 

basaren mottas med tacksamhet, som exempelvis bakverk och loppissaker!  Anmäl om du vill komma 

med och hjälpa till! 

 

”Läslyckan”, högläsning för de boende, går av stapeln torsdagar kl. 14-15 med inledning den 25 

januari i biblioteket i Oasen. Sista lästillfället för terminen är den 17 april (en onsdag!). Gunilla 

Borgar, Helena Lindqvist, Anita Näsman och Stina Riska handhar de uppskattade läs-och 

diskussionsstunderna.        

Vänd! 

 

 



  

Övrigt:  

 

Lunchgäster är välkomna dagligen eller någon dag i veckan. Kom överens med husmor Marina Lind 

(044 7333771) eller med köket (06 2817751). 

 

I Oasen har fysioterapeut Anders Nygård (050 5925884) och fotvårdare Jeanette Kvist (050 4007323) 

sina mottagningar. Man kan boka fysioterapi och massage med eller utan remiss. Frisörskan Lovisa 

Nordlund-Östberg finns på hemmet onsdagar. Lovisa tar emot beställningar per telefon 0500 265381.  

 

Fylgias kondoleans- och hyllningsadresser samt korrespondenskort finns till salu i kansliet, vån 1. 

Det finns bland annat kondoleansadresser av större format i två olika motiv. 

 

Höstmötet fastslog medlemsavgiften till € 20,00 för år 2019.  Faktura bifogas, använd referens då du 

betalar.  

 

Enligt stadgarna kan medlem uteslutas som under två år underlåtit att betala medlemsavgift. Det finns 

tyvärr ett antal medlemmar som trots påminnelser underlåtit att betala.  Vi vädjar härmed om att den, som 

inte längre önskar kvarstå som medlem i föreningen,  anmäler sin begäran om utträde till föreningens 

sekreterare Christina Lindeman, christina.lindeman@netikka.fi eller per telefon 045 15 19200.   

 

Värva gärna nya medlemmar med i föreningen! Ansökningsblanketter finns såväl på kansliet och i aulan 

samt på vår hemsida, www.fylgia.fi. Besök för övrigt gärna vår hemsida och kom med åsikter om den! 

 

Fylgia i Vasa rf:s styrelse har år 2019 följande sammansättning: ordförande Benita Kavander, 

viceordförande  Hans Frantz, sekreterare Christina Lindeman, ekonom Anneli Dahlbäck och 

arbetarskyddschef  Birgitta Strömman. Agneta Martonen och Gunilla Tikkala är suppleanter, som deltar i 

styrelsemötena.  

 
Som årets hälsning till alla medlemmar väljer jag åter ett utdrag ur den festdikt Hans Fors skrev till 

föreningens 100-årsjubileum år 1990: 

 
 

 

Jag ser de oräknade timmarns flit 

glimma genom åren, 

de osparade mödornas fylgior genom gatorna, 

stegen av medmänniska, 

leendet från en nästa, 

rösten från ett du, 

- ekon från en större röst: 

Frukta icke.  

Jag har kallat dig vid ditt namn. 

Du är min. 

 

 

 

 

Vänligen, 

Benita Kavander, ordförande 

benita.kavander@abo.fi 

mailto:christina.lindeman@netikka.fi
http://www.fylgia.fi/

