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- Jumpporna 
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- Danskurs 
- Hjälp sökes! 
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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 sensommarprogram. Läs vidare för 
närmare information! 

 
 
 

 
Jumpporna.  
Den välkända och populära jumppan är igång igen på Vikingaborg from. tisdagen 1.9. 
Hösterminen slutar 8.12 

 Styrelsespalten   
 Barn 4-5år kl 17.10-17.55  Hej bästa medlemmar. Barn 6-8år kl 18.00-18.50  
 Damer kl 19.00-19.55  Den 1.8 hade vi Sommarfest vid Ladan 
med ca 200 Herrar kl 20.00-20.55  

 besökare i ett fint sommarväder. 
Terminsavgift barn 50e och vuxna 60e    

Det var nu tredje året i rad som vi har 
haft en musikbetonad  Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi, 040-5123679 

 kväll vid Ladan. I år var det Pablo 
Clement, en trubadur 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. 

från Vanda som uppträdde först och 
senare uppträdde  
The Rock Delution med mera rockig 
musik. 

   
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) 

Lekskolan Vikingahem stod för 
barnprogrammet,  
med "hoppslott”, lyckohjul och mete. 
  

 Vi tackar er alla som understödde 
föreningens verksamhet  Danskurs. 
under Sommarfesten, genom att fynda 
på lopptorget, köpa lotter, kaffe och 
bulla.  

På Vikingaborg söndagen 18.10 och måndagen 26.10. kl.18-21 
Har dina danskunskaper blivit rostiga? Nu har du tidernas chans att lära dig igen! 
Kom med och lär dig dansa fox, vals, bugg och tango. Framför allt vill vi tacka de som donerat 

saker till försäljning i Ladan. Pris 25€/person 
  Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi, 040-5123679 Lekskolan Vikingahem har ny ansvarig 
ledare för i år.  

Hjälp sökes! Det är Tea Söderholm som en del av er 
känner som gammal Är någon intresserad av ett timjobb? 
ortsbo och vi önskar henne härmed 
välkommen. Till arbetsuppgifterna hör gräsklippning, trimning av beväxlighet och annat 

motsvarande vid Vikingaborg. Arbetstiden är ca 1-2 timmar, varannan/var tredje  
vecka. Du bör vara 18 år.  

  
Samtidigt vill vi också tacka er alla som 
ställde upp på   
Ladmålningstalkot. Resultatet är 
superfint. TACK  ! Blev du intresserad, kontakta Sivi Lindfors för mer information. 

Sivi Lindfors 0400-360887 samtal tas emot vardagar 18-20 och veckoslut 12-21.   
  Hösthälsningar  
 styrelsen 

   Christel Karell 
     christel.karell@gmail.com  SVIE informatör 
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