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Informationscirkulär för Esbo skärgård    –     Espoon saariston tiedotuslehti 

 
 Innehåll 
- Forneldarnas natt 
- Målningstalko 
- Jumpporna 
- Glims marknad 
- Höstlopptorg 
- Danskurs 
- Hjälp sökes! 
 

Kalendern Augusti 2009 
 
Hej! 
Sommaren är kort sägs det, och så känns det verkligen när hösten börjar göra sig 
påmind igen med gula löv och kyligare väder. Men ännu är inte sommaren helt över, 
några varma sommardagar är kvar och mycket sensommar program. Läs vidare för 
närmare information! 
  
Forneldarnas natt 29.8 
Den välkända och välkomna sensommar brasfesten hålls lördagen den 29.8 på 
Vikingaborg. Det bjuds på legendarisk fisksoppa och annat smått. Kom med och njut 
av en trevlig kväll med trevligt sällskap vid elden! 

 Ledarspalten   
Jumpporna.  Hej bästa medlemmar. 
Den välkända och populära jumppan drar igång igen på Vikingaborg from. tisdagen 
1.9. Hösterminen slutar 8.12 

 
Den 1.8 var det Sommarfest vid och i 
Ladan och i år hade vi ca 300 besökare, 
kanske lite mera än vanligt. 

  
Barn 4-5år kl 17.10-17.55  

 Barn 6-8år kl 18.00-18.50  Det är nu andra året med musikprogram 
på kvällen och i år spelade som  första 
grupp Pablo Clement, en trubadur från 
Vanda . Senare uppträdde the Rock 
Delution, som spelade mera rockig 
musik. 

Damer kl 19.00-19.55  
Herrar kl 20.00-20.55  
 
Terminsavgift barn 50e och vuxna 60e  
Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi , 040-5123679 
 De ca 30 åhörare som stannade till 

kvällen, tyckte att det var mycket lyckat 
och det tycker vi också förstås. 

Glims marknad. 
Äger rum 20.9 vid Glims hembygds gård i Jorv.   Lekis var ansvariga för barnprogrammet 

och åtminstone ”Pomppulinnan” var ju 
bra besökt. Därtill hade Lekis ordnat med 
mete och lyckohjul. 

Höstlopptorg 4.10. 
Kl.12-14  vid Ladan (Skatavägens korsning). Ladans traditionella höstlopptorg är fylld 
med massor av fina fynd. Kom och fynda! Buffé finns även och en liten egen 
marknad.  

Vi vill gärna tacka er alla för en fin dag 
tillsammans. Utan er skulle vi inte kunna 
ha en fest och inte heller ett tillfälle för 
alla ortsbor, både gamla och nya, att 
träffas vid en kopp kaffe eller bland alla 
prylar inne i Ladan. 

 
Du kan hämta gamla (och nya ☺) saker till ladan måndag 28.9 och tisdag 29.9. kl. 18-
20. Kontakta Sivi eller Maria som också svarar för hyrning av tält. 0400523441 (Sivi) 
0503092453 (Maria) 
  
Danskurs. Samtidigt vill jag personligen tacka alla 

de som ställde upp som funktionärer och 
framför allt de, som hela veckan före 
orkade vara i Ladan. För som ni ju alla 
kan förstå, så är där en massa som skall 
göras före vi ens kan tänka på att hålla 
en gemensam Sommarfest vid Ladan. 

På Vikingaborg söndagen 18.10 och måndagen 26.10. kl.18-21 
Har dina dans kunskaper blivit rostiga? Nu har du tidernas chans att lära dig igen! 
Kom med och lär dig dansa fox, vals, bugg och tango. 
Pris 25€/person 
Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi, 040-5123679   Med hösthälsningar 
Hjälp sökes!  
Är någon intresserad av ett timjobb? Siv ” Sivi” Lindfors 

sekreterare och Ladansvarig   Till arbetsuppgifterna hör gräsklippning, trimning av beväxlighet och annat 
motsvarande vid Vikingaborg. Arbetstiden är ca 1-2 timmar, varannan/vart tredje  
vecka. Du bör vara 18 år.  

     
 

Blev du intresserad, kontakta Sivi Lindfors för mer information. 
Sivi Lindfors 0400-360878 
 
Christel Karell 
christel.karell@gmail.com 
SVIE informatör 
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