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    Helsingfors, 16.oktober 2019  

 
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. kallar till månadsmöte torsdagen den  
7 november 2019 kl. 19:30 (OBS tiden!) på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, 
Helsingfors. 
 
Diskussionskväll om OSF:s nya stadgar – alla med! 
 
Samfundet bjuder på följande italienska meny: 

Broiler-pesto-pastasallad 
Melanzane alla parmigiana (italiensk auberginegratäng)  
Tiramisu 
Kaffe eller te 

 
Förslag till Samfundets nya stadgar, se bilaga! 
 
Anmälningar till kansliet senast onsdag 30.10.2019 med tanke på maten, 
kansliet@osf.fi, tfn 010 311 1920. Vänligen ange eventuella allergier! 
_______________________________________________________ 
 

Tandläkardagarna 7 – 9.11.2019 
 

To 7.11. Samfundets session i Tammisalo-salen,    
                                                             doc. spec.tandläkare Helena Fransson 
13.45 -14.30 Akutbehandling vid tandvärk 
14.30 -15.00 paus 
15.00 -15.45 Survival of endodontically treated teeth 
 

Kom och lyssna!  
Besök oss också gärna på mässan där vi har ett eget bås, bredvid 
Apollonia och Förbundet, nära ingången till föreläsningssalarna! Delta i 
en lekfull frågesport och du kan vinna en fin ny vit Tunturi cykel. 
 

 
                                                                                                Vänligen VÄND! 
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Månadsmöte och teaterjulfest avec fredag 13.12 kl. 17.30-                
börjande på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors 
 
På Tandem bjuds julinspirerade kalkon-briesmörgåsar samt skumvin. 
 
Efter mötet förflyttar vi oss till Svenska Teatern, Norra Esplanaden 2, 
Helsingfors och ser pjäsen ”The play that goes wrong”: 
 

”Svenska Teatern bjuder på en 
hejdlös skrattfest där precis allting 
går fel. Publiken skrattar från början 
till slut. Vad passar bättre än att 
komma och skratta bort de gråa 
höstdagarna med en fartfylld fars?  

Ett amatörteatersällskap ska sätta 
upp ett klassiskt mordmysterium, men allt går inte som planerat. Egentligen går 
ingenting som planerat. De olycksaliga skådespelarna kämpar sig genom 
föreställningen mot alla odds, men ger sitt allt tills ridån går ner. Eller trillar ner...”  

Under pausen avnjuter vi kladdkaka med vispgrädde och kaffe eller te. 
 
Bindande anmälningar till kansliet senast 30.10.2019. Viktigt med tanke på 
teaterbiljetterna! Meddela också om du/ni vill ha kaffe eller te. 
 
Sponsorerat pris för medlemmar 33€  
Pris för avec som deltar endast i teaterbesöket 43€. Pjäsen börjar kl.19.00! 

 

_____________________________________________________________ 
 
Kurs, årsmöte och årsfest fre 24 – lö 25.1.2020 
 

24.1.2020 Kursen ”Keramer - när-var-hur” på Tandem med Christel Larsson. 
 

25.1.2020 kl.12- är det dags för årsmöte på Tandem. Föredragshållare är  
THL:s forskningsprofessor Mika Gissler ”Finländarnas hälsa inför 2020-talet”.  
På kvällen firar vi årsfest och ordförandeskifte på Hotel Klaus K (Rakesalen). 
Mera härom i kommande medlemsbrev! 
______________________________________________________________ 
 

Höstliga hälsningar, Styrelsen 


