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» Föreningar forts.
Fotoklubben Obscura: Välkoma till medlemsmöte tisdag 11.9 kl 19 som kommer
hållas ute på Fotografiska
museet i Pålsböle, Bastövägen 7. Vi kommer få två
bildföreläsare som kommer
och visar bilder. Kom ihåg
tävlingen månadensbild, bilden skall vara utskriven på
storlek A4. Olle Strömberg
kommer också att prata om
ISS. Det kommer bjudas på
kaffe och tilltugg. Hjärtligt
välkomna.

Sliteklubben: Vi börjar med
våra Sliteluncher igen onsdagen 12.9 på Koppargrytan
i Maxinge kl. 12.30. Lunchen
kostar 11.40. Alla fd. Sliteanställda välkomna!
Krigsveteranerna på
Åland: Veterankafé onsdag
12.9 kl 14 i Villa Carita på
Ålandsvägen bredvid hotell
Pommern. Ralph Sjöholm
håller föredrag.

Ålandsforskarna: Månadsmöte söndag 16.9 kl
14 hos Barbro och Yngve
Gustafsson på skeppargården Johans i Brändö by,
Föglö(Högbergsstigen 70, ca
9 km fr. färjfästet i Degerby).
På gården som är från cirka
1860 finns ett mindre allmoge- och sjöfartsmuseum.
Guidning och kaffeservering.
Avfärd med färja från Svinö
kl. 13.15, retur kl. 17.25. Ev.
skjuts på Föglö kan ordnas.
Samåk gärna från Degerby!
Ålands Natur & Miljö: Medlemsfika - Minska plast och
kemikalier i köket! Vi träffas,
informerar och delar med
oss av tips i föreningslokalen
på Simonsgränd tisdagen
11.9 kl 18.30. Vi bjuder på
kemikaliefri eko-fika. Välkomna!
Ålands Neurologiska förening och Ålands Hörselförening: Allsångsträff 19.9 onsdag kl 18 på HandiCampen
i samarbete med Ålands
Hörselförening. Följande
tillfällen blir onsdagarna
31.10 och onsdag 28.11 kl 18.
Anmäl er gärna så vi vet hur
mycket kaffebröd som ska
köpas. Antingen till Benita tel
527375 eller till Raphael på
Hörselföreningen. Anmälan
senast 18.9 för första träffen.
Ledare Börje Troberg och
Kjell Brändström .

Ålands Hörselförening:
Medlemsutflykt till Finström lördag 8.9. Turen
startar från Bussplan kl 12
till Finströms kyrka där vi
får guidning av kyrkoherde
Jon Lindeman. Besök vid
Marskogens Lamm, kaffe
med smörgås. Anmälan tel
527365 senast 5.9.
Mariehamns Pensionärsförening: Pensionärskören
Moderato inleder övningarna
måndag 10.9 kl 1 i Röda
Korsgården. Alla sångare
är välkomna, även nya
sångare! Info ger Kaj tel 0400796307. Välkomstsamkväm
för nya medlemmar hålls
onsdag 12.9 kl 13.30 i Röda
Korsgården. Anmälan till
Inga-Britt Fagerholm tel
040-5139700.

Gruppbild på de 31 personer som besökte Märkets fyr på söndagen.

Deras mål: Besöka
alla världens länder
Har du besökt 100 länder? Då kvalificerar du
dig för den svenska föreningen Club100.
– Jag ser fram emot att
ålänningar hör av sig till
oss, säger styrelsemedlemmen Bengt Hildebrand.
I helgen hölls årsmöte
på Åland.
Club100 föddes 1996 då
resebyråägaren Gunnar
Mattsson och kannibalmuseumsföreståndaren
Arnold Wernersson möttes i en ökendal i Oman.
Föreningen består av
en samling svenskar, eller
personer baserade i Sverige, som har besökt 100
länder eller fler. De första
åren hade man ett fåtal
medlemmar, men i dag
är 76 personer inskrivna i
föreningen. Åtta personer
skrevs in när föreningen
hade sitt årsmöte på Åland
senaste helg.
– Vartannat år har vi årsmöte i Sverige, och vartannat år utomlands – och det
här räknades som Sverige
eftersom vi hade årsmötet
innan vi kom in på finskt
vatten, säger Bengt Hildebrand, som är sekreterare
i styrelsen och har besökt
186 länder.

195 officiella länder
Medlemmarnas mål är att
besöka samtliga länder i
världen.
– Vi räknar till 195 länder, de 193 FN-länderna
plus Taiwan och Vatikanstaten. Det var det grundarna bestämde sig för
1996 där i öknen. Det var
inga politiska ställningstaganden bakom eller så.

Brittmarie Boudrie välkomnar
på årsmötet invalda aspiranten Barbara Norremo i klubben. Medlemsavgiften är ett
engångsbelopp på 100 amerikanska dollar.

För att få lägga till ett
land på sin lista måste
man ha övernattat i landet. Enbart flygplatsbesök
räknas alltså inte.
– Sex medlemmar och
en aspirant har besökt alla
länder.
Aspirerande medlem
kan man bli om man besökt minst 50 länder. Aspiranterna får delta i klubbens alla aktiviteter, men
har inte rösträtt på mötena.
Föreningen
ordnar
klubbresor för medlemmarna och, om plats finns,
deras respektive och vänner. De senaste resorna
gick till Vitryssland och
Haiti.
– Jag har själv ordnat en
resa till Butan för 14 personer, säger Bengt Hildebrand.

Åländsk hedersgäst
Enligt stadgorna kan föreningen ha max 100 medlemmar. Med den invalstakt man har nu säger
Bengt Hildebrand att man
når taket om tre-fyra år.
De äldsta medlemmarna

är födda på 1920-talet och
den yngsta 1980. Man har
också en aspirant som är
född 1993.
Några ålänningar finns
inte med i klubben – och
egentligen uppfyller ålänningar inte kriterierna för
medlemskap. Men Bengt
Hildebrand stänger inte
dörren.
– Vi är inte paragrafryttare. Jag tror att om en
ålänning hör av sig blir det
inga större svårigheter. Jag
skulle säga så här: Klubben
ser positivt på ålänningar
som reser mycket. Som
medlem i styrelsen ser jag
fram emot att ålänningar
hör av sig till oss. Åland
och Sverige är så nära, även
Sverige och Finland är nära
kulturellt och historiskt.
Under besöket på Åland
träffade man ålänningen
Iris Hamnström, som rest
mycket med Rosa bussarna
och besökt 75 länder.
– Hon var vår hedersgäst,
säger Bengt Hildebrand.
Ålandsbesöket,
som
lockade 50 personer, beskriver han som väldigt
lyckat. Besökarna fick en
guidad tur i landskapet,

”Vartannat år
har vi årsmöte i
Sverige, och vartannat år utomlands – och det
här räknades som
Sverige eftersom
vi hade årsmötet
innan vi kom in
på
finskt vatten.”

Bengt Hildebrand

Club100-medlemmarna passade på att träffa ålänningen Iris
Hamnström, som besökt 75 länder, under sitt Ålandsbesök. Här
ses hon med från vänster Eddie Gustin, Bengt Hildebrand och
Bengt Svensson.

och 31 av dem var även till
Märkets fyr på söndagen.
Nästa årsmöte hålls, efter omröstning, i Tjernobyl i Ukraina.
Text

Sandra Widing

sandra.widing@alandstidningen.ax
tel: 26 697

HEJ &
GRATTIS
OLIVIA
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Foto: Privat

Sveriges
sak är vår!

BIO
biosavoy.ax

Mariehamns Pensionärsförening: Obs! Moderatokören börjar måndag 10.9 kl
14 (Obs! tiden) i Röda Korsgården.

Savoy

7–13.9

SUPERHJÄLTARNA 2 F-7/4 12€
SAL 1 fr 18, sö 15.30, to 18 3D
SAL 2 lö 15.30
MILE 22 PREMIÄR! F-16/13 14€
SAL 1 ti 20
SAL 2 fr, sö, to 18.15, lö 18
THE NUN PREMIÄR! F-16/13 14€
SAL 1 fr, to 20.30, sö 20.20
SAL 2 lö 20
LASSE MAJA: DET FÖRSTA MYSTERIET F-7/4 12€ SAL 2 sö 16
MAMMA MIA: HERE WE GO
AGAIN SISTA! - T - 14€
SAL 1 sö, må 18
THE MEG F-12/9 14€
SAL 1 ti 18, on 20.20 3D
SAL 2 må 18.15
THE SPY WHO DUMPED ME
F-16/13 14€ SAL 1 må 20.20
SAL 2 on 18.15
BOOK CLUB F-7/4 14€
SAL 1 on 18 SAL 2 ti 18.15

Stort grattis till världens
finaste Olivia som fyller 8 år
i morgon.
Många varma kramar från
mamma och Colin

Hej & Grattis publiceras
måndagar, onsdagar
och fredagar. Lämna in
din annons senast kl.
12.00 vardagen innan
den skall införas. 1 foto
+ max 10 versrader 15,inkl. moms. 12,- med
Ålandskortet. Vid fakturering tillkommer en avgift
på 2,-.

