
  Arbetets Vänner i Sörnäs r.f. 
   Björneborgsvägen 1 
   Helsingfors 35 
   E-mail: avsornas@welho.com 

  
 
Målet med AV i Sörnäs är enligt stadgarna att ”verka kulturellt höjande på sina medlemmar genom 
bildande samkväm, genom studie- och teatercirklar, sångkörer och liknande sammanslutningar samt 
genom att sammanföra enskilda medlemmar kring för dem gemensamma intressen”. Aktiviteterna för 
medlemmarna bedrivs inom så kallade kretsar. Nedan finns kontaktuppgifter till kretsarna. Det går 
också bra att för styrelsen föreslå att en ny krets grundas. Föreningen har årligen minst två gemensamma 
möten för alla medlemmar. På vårmötet fastställs bokslut och styrelsen för följande år väljs. På 
höstmötet fastställs följande års budget och medlemsavgift. Vid mötena bjuds ofta på någon form av 
underhållning. Föreningen ordnar också teaterbesök, utfärder och fester.  
Föreningens språk är svenska och den är grundad den 4.11.1894. Vi har två lokaler, klubblokalen och 
AVsidan, i Munkshöjden på Björneborgsvägen 1. Medlemsavgiften är 10 euro/år som betalas till 

föreningens bankkonto Aktia Bank FI56 4055 5452 3225 01 . 
 
Kretsarna: 
Asahi. Kretsledare Margita Slätis, 044-236 5296, avsornas@welho.com. 
 
Barnklubb. Kretsledare Linda Gustafsson, 050 525 1851, lindalouisegustafsson@gmail.com. 
 
Bridgeklubb. Kretsledare Åge Grahn, 040 544 1641, age.grahn@kolumbus.fi. 
 
Capoeira. Grupp för barn i lågstadieåldern. Kretsledare Willy Aleksiunas, 040 418 1170, 
capoeira.klubb@protonmail.com. 
 
Föräldrafika. Kretsledare Lena Launonen, 040 759 9809, lena.hellberg@helsinki.fi. 
 

Konstklubben. Kretsledare Heidi Hintze, 050 523 1273, heidi.hintze@aol.com. 

 
Meditation. Kretsledare Tina Wigg, 050 546 0595, tinawigg@gmail.com. 
 
Musiklek. Kretsledare Petra Eklund-Saloheimo, avsornas@welho.com.  
 
Rounddance. Kretsledare Christian von Alfthan, 040 544 1649, christian.von.alfthan@iki.fi. 
 
Seniorsoppa. Kretsledare Margita Slätis, 044-236 5296, avsornas@welho.com. 
 
Spelklubb för barn. Kretsledare Katy Linkomies, avsornas@welho.com. 

_____________________________________________________________________________ 

 
ANHÅLLAN OM MEDLEMSKAP I ARBETETS VÄNNER I SÖRNÄS RF 

 
Namn:   Födelsedag:  
 
Adress: Postnr:                      Ort:  
 
Epost:  Telefon: 
 
Kryssa för kretsmedlemskap (du kan också vara allmän medlem ifall du inte deltar i någon krets): 

 Asahi  Capoeira för barn  Konstklubben  Rounddance 
 Barnklubb  Föräldrafika  Meditation  Seniorsoppa 
 Bridge    Musiklek  Spelklubb 

 
Datum:   Underskrift:  
 
 
 
Lämna in blanketten till någon av kretsarnas kontaktpersoner eller uppgifterna per epost till kontaktpersonen 
för den krets du vill bli medlem i eller verksamhetsledaren. Uppgifterna förs in i vårt medlemsregister och 
används för att informera om vår verksamhet. Genom att meddela dina kontaktuppgifter godkänner du att vi 
skickar information om verksamheten minst två gånger per år. 
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