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Bästa medlem i Grankulla svenska pensionärer! 
 
Snart är sommarens dagar ett minne blott och vi får ställa in förväntningarna 
på klara, färgrika höstdagar. Grankulla svenska pensionärer lever med 
årstiderna och vi har planerna klara för ett mångsidigt program inför de 
kommande månaderna. 
 
Vi träffas som vanligt varannan tisdag, jämna veckor, kl. 13.00 på Villa 
Junghans. Höstens program inleds den 6 september med besök av 
stadsdirektör Christoffer Masar, som ska uppdatera oss om situationen i 
staden.  
 
En dagsresa till Kimito, en höstfest, ett par teaterbesök och en konsert står 
också på programmet. Information om tidpunkter, anmälning, kostnad och 
betalning finns på bifogade programblad. 
 
Hobbygruppernas verksamhet fortsätter var och en enligt gruppledarnas och 
de aktiva deltagarnas initiativ. 
 
Grankulla stads 110-åriga historia firar vi i flera repriser. Tillsammans med de 
finska pensionärerna ska vi plantera blå och vita lökväxter i parken utanför 
Villa Junghans. En av våra tisdagar i oktober ägnas åt Grankulla och den 29 
oktober är alla grankullabor inbjudna till stadens fest. Vi har också orsak att 
glädja oss åt att Villa Junghans har stått till GSP:s förfogande i hela 30 år. 
 
Kom gärna med tips eller önskemål beträffande programmet. Bland 
föreningens nästan 600 medlemmar finns det säkert många, som har 
historier, berättelser eller kunnande som kan vara till nytta och glädje för oss 
andra. 
 
Till slut en vädjan! Det mesta vi gör sköts genom talkoarbete. På så sätt håller 
vi kostnaderna för våra tillställningar låga. I allmänhet är talkoarbetet bara 
trevligt och väldigt givande för dem som deltar. Vi får dock acceptera att 
någon tröttnar eller inte mera orkar. Därför behövs alltid nya krafter. Tveka 
inte att höra av dig ifall du vill delta i ordnandet av tisdagsmötena och 
festerna: placera ut bord och stolar, duka borden, sköta serveringen och 
städa efteråt. Det behövs många händer. 
 
Med dessa ord önskar vi föreningens medlemmar en fin höst och hoppas på 
livligt deltagande i höstens evenemang. 
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