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Lördag eftermiddag 29.6 gjorde Pohjola Norden Korsholm det möjligt för Region Österbotten med
gäster att träffas, umgås och uppleva Unescos Världsarv i Korsholms skärgård.
Två bussar med guiden Henrik Fågelbärj startade från Smedsby Kulturhus kl 12.45
till Replot Kyrka , där uppträdde Kammarkören Psallite, Johan & Juristerna, Trio Domino
samt sångare ur Damkören Vilja från Öckerö Göteborg.

Respons Ch efter konserten:, andäktig omgivning, njutbar, variationsrik, stämningsfull, lisa för
själen.
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ien nästan fullsatt kyrka hade vi gäster från Norge,Sverige, Helsingfors, Tammerfors, Seinäjoki,
Närpes,Vörå, Jakobstad och Korsholm.
Efter konserten fortsatte bussarna till Björköby, där Postrodden just seglade i land från Holmön.

I Salteriet stod kaffebordet dukat för oss, varefter guiden Henrik Fågelbärj ledsagade grupperna till
Saltkaret för att klättra upp i utsiktstornet därifrån utsikten var otrolig med världsnaturarvet från
ovan.
Så småningom återvände vi till nybyggda världsarvsporten ( vid Replot bron )med kort info om
världsarvsutställningen och galleriet Arte Mare.
Som avslutning på en lyckad dag samlades vi på
Restaurang Berny vid vackert dukade bord med en
underbar utsikt över Replot bron .Korsholm bjöd på
välkomstdrink varefter vi njöt av läcker mat och dryck
samt lyssnade till skön musik och sång av Trio Domino och
Johan & Juristerna.
Korsholms föreningen är jätteglad för att så många
hade hörsammat inbjudan, det blev en minnesrik
dag.
Varmt Tack

Pohjola-Norden föreningen i Korsholms firade 70 år.
Temat för seminariet var: Nordiskt samarbete i går, i dag och i framtiden.
Medverkande: Professor emeritus Nils-Erik Villstrand, generalsekreterare Bo Andersson från
föreningen Norden i Sverige, Eiric Winter Nordenchef på Citi i Stockholm och Britt Lundberg från
Åland medlem i Nordiska rådet.
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Nordiska biblioteksveckan
Under nordiska biblioteksveckan visades filmen

Under nordiska biblioteksveckan läste ordf.

Iris för 5:te och 6:te klasserna från Keskuskoulu

Gunbritt Tallbäck valda delar ur boken Is av Ulla-

Och Smedsby Böle lågstadier.

Lena Lundberg. Platsen var Korsholms huvudbibliotek

Efter läsningen ur boken Is, sjöng Kristina Jansson
och Gunbritt ”Vinterpsalm från Åland”.

Korsholmsföreningen besökte Tammerfors den 27.01–28.01.2018
Nordens Hus presenterades av ordförande Rikard Bjurström och verksamhetsledaren Tuija Lauren. Eeva
Tuokko berättade om lokalföreningens verksamhet.
Foton: Bengt Vestlund.

Resenärernas gemensamma middag

Domkyrkan
Musikalen Tytöt

Muminmuseet

