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PUF SOMMARENS 
PROGRAM 

9.7.2009 RASEBORGS  
SOMMARTEATER 
 

I år ser vi pjäsen Djurgården (Animal Farm). Före-
ställningen börjar kl. 19.00 och biljetter kan reserve-
ras av Agneta Brenner, tel.  050-3571 418. Vi tar oss 
till Raseborgs sommarteater för egen hand.  
 

11.7.2009 UTFÄRD TILL MAKILO 
 

Sommarens båtutfärd ordnas lördagen den 11 juli. 
Föreningen har fått specialtillstånd att besöka Ma-
kilo, där landstigning i allmänhet är förbjuden.    
Missa inte denna unika möjlighet att besöka hol-
men med de intressanta resterna av sönder-
sprängda befästningsverk från första världskriget! 
 
1.8.2008 MEDLEMSFEST  
 

Medlemsfesten hålls i år som knytkalas lördagen 
den 8 augusti på Rigårdsnäs. Programmet är inte 
ännu fastspikat, men reservera datum redan nu! 
 
 
 
 
 



PUF SOMMARENS 
PROGRAM 

Det blir igen exotiska afrikanska rytmer 
på Rigårdsnäs på sommarfesten: The 
Vodou-Land Band, som gjorde succé 
på Rigårdsnäs under förra höstens  
konsthappening, kommer igen till som-
marfesten! 

4.6.2009 RINGDANSKURS 
 

Ett nytt programinslag för den här sommaren är 
RINGDANSKURSEN, som ordnas torsdagen den 
4 juni kl. 18.00 på Rigårdsnäs. Nu skall vi uppfriska 
minnet och lära oss de gamla traditionella ringdan-
serna, så att vi kan dansa dem kring midsommar-
stången eller bara annars. Vi får en lärare från Fin-
lands svenska folkdansring och både boken och 
cd:n ”Kom ska vi dansa - kom ska vi sjunga” 
finns till salu under kursen. Alla är välkomna! 
 
6.6.2009 ÅRSMÖTE 
 

Föreningens årsmöte ordnas i vanlig ordning lörda-
gen den 6 juni 2009 kl. 11.00 på Rigårdsnäs. På 
årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Då 
fastställs också sommarens program och med-
lemsavgifterna. Kom med och påverka! 
 
27.6.2009 SOMMARFEST 
  

Den traditionella sommarfesten hålls i år lördagen 
den 27 juni 2009 kl. 15.00. Dan Söderholm under-
håller barnen och det blir också exotiska rytmer 
med Vodou-Land Band, plus naturligtvis andra tra-
ditionella programpunkter som t.ex. pil- och yxkast-
ning, våfflor, lotteri, lopptorg, kaffe- och läskser-
vering m.m.  

Hälsningar från året finaste tid! 
 
Nu göms och glöms fjolårslöven 
under vårens nya grönska, allt väx-
er så det knakar. Porkalas fjärdar 
och vikar glittrar i vårsolen och 
överallt vaknar livet upp igen. De 
vintersömniga sommarstugorna 
vädras, mattorna dammas och 
nyköpta sommarmöbler konkurre-
rar ut de gamla murkna trästolar-
na. Snart öppnar butiken igen och 
sommarlivet börjar på allvar!  
 

Du läser årets första Vassbuk, tid-
ningen för Porkala UF:s medlem-
mar. Här kan du läsa om somma-
rens program och sätta några sto-
ra krux i almanackan för årsmötet, 
sommarfesten och andra trevliga 
sommarprogram.    
 

På tal om program så har vi en 
trevlig nyhet i år, d.v.s. ringdans-
kursen i början av juni! Nu är det 
dag att fräscha upp de gamla 
sångerna och lekarna så att dan-
sen kring midsommarstången i år 
går - ja just det - som en dans! Läs 
mera om detta på följande sidor! 
 

På Rigårdsnäs har reparationsar-
betet fortsatt under vintern, vårt 
gamla föreningshus återfår sakta 
sin forna glans. Mycket arbete 
återstår ännu, men det går hela 
tiden framåt. 
 

Trevlig sommar! 
 
  

PUF SOMMAREN ÄR REDAN PÅ VÄG...SOMMAREN ÄR REDAN PÅ VÄG...  

Den här skärgårdsidyl-
len av Erik Uddström får 
representera förra som-
marens sköna minnen. 
Nu blir det dags för nya 
bilder och nya minnen! 

 

PORKALA UF:S ÅRSMÖTE HÅLLS 

LÖRDAGEN DEN 6 JUNI KL. 11.00 

PÅ RIGÅRDSNÄS. 
 

PÅ ÅRSMÖTET BEHANDLAS 

STADGEENLIGA ÄRENDEN. 



PUF VI RÄDDAR 
RIGÅRDSNÄS! 

UNDER VINTERN 
 

har bröderna Erik och Elmer Eklund fort-
satt att förnya illafarna stockar från fest-
salens väggar. Skadorna har återigen 
visat sig vara mera omfattande och nya 
skador har hittats, bl.a. har rötan ätit sig 
ända ner i det nedre förrådet bakom sce-
nen och ett avloppsläckage under köket 
har förstört hela köksgolvet. Tur att vår 
duktiga ”kökspersonal” är lättviktare, an-
nars kunde de ha trampat igenom... 
 

Lyckligtvis har vi kunniga, skickliga och 
erfarna snickare i våra egna led. Vår 
”hustomte” Jyrki Tolvanen har lovat repa-
rera köksgolvet i tid till sommarens kaffe-
kokningar, tack Jyrki! 
 
 

 
 

Nu är delar av den gamla scenen rivna 
och också festsalens golv uppbrutet, så 
det vi får nog stänga av utrymmen för 
denna sommar och klassa det som 
”arbetsplats”. 
 

Nu tar vi igen paus för sommaren och lå-
ter jobbet med festsalen vila. Så skall vi 
hoppas sommarens programpunkter blir 
så välbesökta att vi får nytt klirr i kassan 
för att fortsätta reparationsarbetena igen i 
höst.    
 

Sakta men säkert får vi huset upprustat, 
men mera hjälp med talko och frivilliga 
krafter efterlyses!  

Än lever traditionen! Den här nygamla vinschen visar hur skickligt Erik och Elmer löste  
problemet med att lyfta de tunga stockarna under reparationsarbetet.     

PUF DEN NYA  
PORKALA-BOKEN 

BYGD I FÖRVANDLING 
 

I fjol gav föreningen ut den nya Porkala-
boken Porkala - Bygd i förvandling. 
Boken trycktes i 1000 ex. och över hälften 
av upplagan har redan sålts.     
 

Boken jämför Porkalabygden förr och nu. 
Ett flertal nya intressanta fotografier har 
tagits på samma platser där tidigare foto-
grafier tagits.  
 

Den nya Porkala-boken är en utmärkt 
sommargåva till vänner och bekanta, inte 
bara i Porkala, utan också annorstädes. I 
fjol när boken kom ut hann vi inte riktigt 
med marknadsföringen, men nu finns den 
till salu redan fr.o.m. årsmötet. 
 
 

 
Materialet har tagits fram av Thorvald 
Backman, Stina Bäckström och Sheila 
Liljeberg-Elgert. Sigbritt Backman och 
Richard Elgert har sammanställt materi-
alet i bokform.  
 

Boken kan köpas bl.a. på Luckan i Kyrk-
slätt och Helsingfors, eller beställas av 
Agneta Brenner, tel. 050-3571 418. 
 

Om du vill bidra med material eller  
historiska fakta till minnesgruppen, 
kontakta gärna Thorvald Backman, tel. 
040 831 7312 eller Stina Bäckström, 
tel. 050 3599 001  

Porkala - bygd i förvandling är den andra boken i föreningens fina serie om Porkala.  
Boken är baserad på fakta som under många år insamlats av minnesgruppen 


