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Bästa föreningsmedlemmar! 
 

 

Sommaren har skänkt oss sol, värme och blåst i överflöd; någon av oss har kanske till och med önskat några 

regnskurar allt emellanåt, men naturen bestämmer, vi får tacka och ta emot! 

 

På Fylgia har den nya trädgården berett de boende stor glädje och trivsam samvaro. De vackra planteringarna 

har rönt stor uppskattning och när än jag rört mig på Hemmet har de boende uttryckt tacksamhet över att allt 

blev så tilltalande och bra. Tacket går inte minst till trädgårdsplanerare Elisabeth Orlo från Wasa Gardens för 

det lyckade utförandet!  

 

Höstsäsongen inleddes med Konstens natt den 8 augusti. Möbelloppis, våffel- och kaffeförsäljning, försäljning 

av nya tryckalster och lotteri lockade tacknämligt många besökare; en lyckad kväll på alla sätt! Till alla som 

gjorde evenemanget möjligt med sin insats samt till besökare och understödjare riktar vi ett stort och varmt 

tack!  

 

I förgrunden för höstens verksamhet står firandet av hemmets 50-års jubileum.  Den nya hemmet på 

Skolhusgatan 34 invigdes den 5 september 1969. Det gamla hemmet på Handelsesplanden 32 visade sig allt 

mer svårskött och uppfyllde inte den moderna tidens krav. Jubileumsåret 1965, då föreningen Fylgia fyllde 75 

år, fattades därför beslut om ett nytt hem. Föreningen anhöll om tomt hos Vasa stad för ett nybygge. 

Staden erbjöd en tomt på Brändövägen 58 och ritningar uppgjordes. Innan man hunnit alltför långt  i 

planeringen fick föreningen kännedom om en tomt på Skolhusgatan 34, ägd av Julius och Ida Holmströms 

stiftelse. Tomten var avsedd för ett åldringshem för män. Förfrågan från Fylgias direktion huruvida tomten 

kunde upplåtas för Fylgias nybygge mottogs positivt av stiftelsen. Stiftelsens arrende till Fylgia avtalades 

omfatta 99 år. Det gamla trähuset på tomten revs och arbetet kunde inledas. Taklagsfest firades den 6 

september 1968 och hemmet överläts den 15 februari 1969. Den högtidliga invigningen skedde den 5 

september 1969 i närvaro av ett stort antal inbjudna.  

 

Årets 50-års jubileum firas i dagarna två med en trädgårdsfest främst för boende, anhöriga och personal 

torsdagen den 5 september kl 14. Huvudfesten går av stapeln fredagen den 6 september kl 15, se  bifogad 

inbjudan! Varmt välkommen! 

 

FÖRENINGSPROGRAMMET HÖSTEN 2019 

 

Denna höst startar måndagsträffarna måndagen den 30.9 kl 18.00  i Augustasalen, en vecka senare än vi brukar 

med tanke på att en del damer gav av sin tid redan i samband med Konstens natt. De aktiva damerna önskar 

gärna att flera medlemmar skulle komma med i frivilligverksamheten! Det krävs inga särskilda förmågor för att 

delta, annat än intresse och vilja att ställa upp och hjälpa, ge en smula av sin tid och sitt engagemang.  Det är 

bara att ringa på, stiga in och komma med! 

 

 

Läslyckan  torsdagar kl 14-15. Plats: Oasen 

Verksamheten inleds den 23.9 kl 14! 

 

 

 

       Vänd! 



 

 

Datum för måndagsträffarna: 

30.09  Höstens träffar inleds. Föreståndare Peter Guss informerar om aktualiteter.  

07.10 

14.10     

21.10 

28.10 

04.11 Hatt och handskar     

11.11 

18.11 

25.11 Höstmöte  kl 18. Efteråt en bit mat i matsalen!  

30.11 Julbasar kl 10-13 

 

Övrigt: 

 

Lunchgäster är välkomna till Fylgia! Är du pensionär och vill komma till färdigdukat bord och äta ett smakligt 

mål mat på dagen (kl. 12.00) ring husmor Marina Lind, tel. 044 733 3771. 

 

Verksamhet i Oasen: Man kan beställa tid för fysioterapi, massage och fotvård. Fysioterapeut Anders Nygård, 

tel. 050-5925884. Fotvårdare Janette Kvist, tel. 050-4007323.  Frisör Lovisa Nylund tar emot kunder enbart 

onsdagar, tel. 0500-265381. 

 

Fylgias nya kondoleansadresser samt korrespondenskort finns till salu i hallen och på kansliet. Även de äldre 

finns fortfarande till salu. De nya tryckalstren har vi långt konstnären Fritz Jakobsson att tacka för, då han 

bidragit såväl med motiv som sakkunskap.  Adresserna kostar 15 euro.  Korten finns i två storlekar till en 

kostnad av 3 respektive 5 euro.  Tryckalstren finns till påseende i ett skåp på väggen i Fylgias hall. 

 

Kom ihåg att besöka Fylgias ”hemsida”, www.fylgia.fi,  där det finns uppgifter om verksamheten och även 

ansökningsblankett för medlemskap i föreningen och annat intressant.              

     

För att uppmärksamma såväl höstens jubileum som föreningens 130-årsjubileum nästa höst vidtalade styrelsen 

författaren Catharina Östman att skapa en diktsvit för Fylgia. Verket gavs namnet ”Fylgiaklanger” och 

kommer att uruppföras vid höstens jubileumsfest. Så här lyder inledningen: 

                                          

I. Erfarenhetens bägare 

 

Och nu har decennier fogats till decennier, 

år av tjänande, vilja att hjälpa, erbjuda trygghet 

för dem som behöver 

stöd i sin levnads kväll. 

 

Alla dessa minnen av ansikten som funnits, 

som finns! 

 

Allt som varit möjligt under åren: 

möten som oaser i åldrandets öken, 

ljus som trängt fram ur mörka vrår, 

alla de gånger en stödande arm 

blev det som behövdes 

för den som inte orkade själv. 

 

                                                                                         

 

Med vänlig hälsning, 

                                          

Benita Kavander, ordförande 

benita.kavander@abo.fi                                                                                                                            

http://www.fylgia.fi/

