
Vecka 13 27.3 - 2.4 2023 

Måndag 08.00-15.30 

Tisdag 08.00-15.30 

Onsdag 08.00-18.30 

Torsdag 08.00-15.30 

 Fredag 08.00-14.15 

 

 

På gång i klubbhuset: 

 

28.3 Salesforce genomgång med Oskar 

28.3 Simning på Mariebad 

29.3 Kvällsöppet  

4.4 Klubbhusmöte 

25.4 Vita Tranan på besök: Tai Chi & 

Qigong 

27-28.4 Sveriges fontänhus årliga  

konferens 

15-17.5 Vårseminarium i Jyväskylä 

 

Linus är på semester veckorna: 13&14 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Hemsida: www.klubbhusetpelaren.com 

Email: info@klubbhusetpelaren.com 

Telefon: 018 22940 

Mobil: 0457 34 38 570  

Adress: Strandgatan 7 

22100 Mariehamn  

 

Välkommen! 

Grattis På Födelsedagen! 

Isabel B 

 

 



  

 

 

 

Lunchmeny  

Måndag  

Potatis– och purjolökssoppa 

Tisdag 

Spagetti & köttfärssås 

Onsdag 

Fisk 

Torsdag  

Vegetarisk gryta 

Fredag 

Kyckling suprise 

 

Lunchen serveras klockan 

12.00 

Påminnelse 

Anmäl dig till lunch senast  

kl. 09.30 samma dag för att  
garantera en portion. 

Kom ihåg att kaffe, te och gröt är gratis 

fram till kl. 9.00 varje morgon.  

PROGRAM vecka 13 

Måndag 27.3 

8.30 Baka med Håkan 

13.00 Möte Samrådsgruppen 

13.30 Engelska med Stefan 

Tisdag 28.3 

9.30 Verkstadsförmiddag 

10.00 Salesforce genomgång med Oskar 

13.00 Simning Mariebad 

Onsdag 29.3 

09.30  Möte finska nätverket 

11.00 Self study 

15.00 Nätverksmöte: svenska nätet 

15.30 Kvällsöppet  

Öppet hus hela dagen 

Torsdag 30.3 

09.30 Besök från ABF 

10.00 Redaktionsmöte 

11.00 Skype med Haabersti 

12.00 Stödgruppen för boendefrågor: Mise 

runda 

14.30 ÖA-möte 

Fredag 31.3 

13.00 Veckans Bästa 

14.15 Kreativ Fredag 

OBS: Ändringar kan ske i menyn. 

 

Klubbhusmötes protokoll: 

Studiebesök/första gångs besök/nybesök  

Lindorna delar med sig av upplägget kring och definitioner 

på besök i Helsingborgs fontänhus. Studiebesök omfattar 

t.ex. organisationer eller studerande m.m. medan ett nybe-

sök är besök från potentiella medlemmar. På Pelaren önskas 

samma upplägg för att få en tydlig struktur gällande nya 

medlemmar och inskolning.  

Beslut: vi tar oss an samma system och ser över informat-

ionen och strukturen kring besök 

Menssäkra Pelaren   

Ett sätt att öka tryggheten, tillgängligheten och trivseln på 

vår arbetsplats är att se till att Klubbhuset Pelaren köper in 

mensskydd som placeras på toaletterna i huset. Dessa ska 

vara gratis till de som behöver.  

Beslut: vi vill menssäkra Pelaren. Lindorna åtar sig uppgif-

ten.  

Sommarens aktiviteter  

Vi ska börja planera in sommarens aktiviteter – en aktivitet i 

veckan men större aktiviteter sprids ut med jämna mellan-

rum. T.ex. större utflykter. 

Beslut: ärendet bordläggs tills nästa klubbhusmöte (om två 

veckor), en förslagslista sätts upp i receptionen där vi 

uppmanar alla att komma med bidrag till sommarens här-

liga aktiviteter. 

Övriga ärenden: Tai chi / Chi gong på Pelaren  

Föreningen Vita tranan vill gärna ordna ett prova på tillfälle 

för Pelaren att testa på tai chi / chi gong, finns det in-

tresse?  

Beslut: intresse finns, vi bokar in dom till den 25.4.23 kl 

10:30 på Pelaren. 


