
BÄSTA VÄNNER : VI BJUDER IN ER TILL 
 

 

ORD40 -årsfest på TF lördagen den 10.10.2009! 
http://ord.hindersby.net 
 
”ORD, ORD, ORD utkommer varje onsdag under hösten, men nån 
längre livslängd garanteras inte”  
 
sa vi i Ord Nr 1, som kom ut den 8 oktober 1969. Men blaskan kom faktiskt ut i 10 år och 
nu, när 40 år gått, tycker vi det är lagom att ordna en fest för alla dem som var med, eller 
fanns i närheten, eller som vi annars kommer ihåg att vi sett i knutarna. 
 
Festen går av stapeln på TF den 10. oktober. Vi rullar igång vid 3-tiden med kaffet. Kläd-
sel farkkur eller så. Vi har förstås en utställning och uppiggande musik och därtill träffar 
du en massa människor du kanske inte sett på en tid. Mera om programmet får du veta på 
vår websida http://ord.hindersby.net.  
 
Vi sänder ut denna inbjudan till dem som vi hittat en e-postadress för. Om du träffar nå-
gon som inte verkar veta om festen, så skicka vår inbjudan vidare – eller berätta för oss så 
vi kan göra det.  
 
Vi är Emi Enckell, Mona Grönstrand, Andrea Holmberg, Nisse Husberg, Anki Jansson 
och Anders HH Jansson. Du får tag på oss - och kan meddela din beredskap att vara med 
och förbereda festen, kommentera programmet, erbjuda underhållning -  med en e-post 
t.ex. till jansson@kaapeli.fi. 
 
Nu vill vi ha din preliminära, icke-bindande anmälan för att veta hur många männi-
skor vi skall bjuda på mat och kaffe och för att räkna ut vad vi behöver ta i deltagaravgift 
(vi antar att den blir ca 50 euro). 
 
Du anmäler ditt intresse genom att sända en e-post till jansson@kaapeli.fi . Svara 
helst bums och  senast den 13.5.2009! 
 
Skriv  ’Ordanmälan’ i rubriken, vem du är och hur många du vill anmäla i texten. 
 
 
Mycket  välkommen! 
          scrolla vidare! 



 
PS: 

- Vi har också en redaktionskommitté för det JubileumsOrd vi tänker ge ut. Emi 
Enckell drar redaktionen, så om du vill vara med, kontakta henne: 
emelie.enckell@kolumbus.fi. Vi vill inte låta så där överväldigande 60-
talsnostalgiska som alla övre medelålders gubbar och gummor verkar bli utan 
hoppas också på skarpa stick om var vi är i dag. Lyrik vore trevligt! 

 
- Det är några ex av Ord vi inte har: originalet på det allra första numret 1969 samt 

de nummer som kom ut efter nr 3 år 1976 och efter nr 1 år 1977. Har du något av 
dessa nummer så berätta för HH. 

 
- Foton emottages också med nöje. Vi har ganska klent med bilder att stoppa in i 

vår diaserie. Foton skickar du till Nisse Husberg, nisse@hindersby.net. Nisse tar 
också emot alla idéer till vår hemsida. 

 
 
 


