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Bästa medlemmar

Hej!
Äntligen är våren här.
Dagarna blir bara längre och längre och
det känns som om man hade mera tid till
det mesta. Sommaren kommer tydligen
med stormsteg, sådant väder som de har
varit de senaste dagarna.
Hoppeligen blir det en fin sommar men
nu ska vi vi njuta av våren så länge den
varar.
Här lite information över SViE
årsmöte 26.2.2009
Val av föreningens förvaltning för år
2009.
Årsmötet valde Raul Wikström (omval)
till ordförande för år 2009.
Val av styrelsemedlemmar.
Enhälligt valdes Per-Henrik Sjöberg
(omval), Sari Laava (omval), Maria
Rajala (omval) samt Maisa Siirala ( ny),
för två (2) år.
De andra i styrelsen som har ett (1) år
kvar är: Ann-Britt Rajala, Christel Karell,
Rolf Eriksson (kassör) samt Siv Lindfors
(sekreterare).
Val av två (2) supleanter.
Enhälligt valdes Joakim Nordling (omval)
och Annika Rajala (omval) till supleanter
för ett (1) år.

Kalendern April 2009
11.6. Kulturen vid Ån
Den legendariska happeningen Kulturen vid ån äger rum 11.6.

1-18.6. Dagläger
kl.9-16.30 (17) för barn i åldern 7-12 på Vikingaborg.
Pris 80€/barn/vecka
Under lägret sysslar vi med friluftsaktiviteter, pyssel, lekar och eventuellt någon utfärd (oftast sista veckan).
I priset ingår lunch, mellanmål, pysselmaterial och försäkring.
Eventuella utfärdskostnader, omkring 3-5€/barn, betalas direkt till ledaren.Hör för dig om lediga platser via
Siv Lindfors, Svie mobil 0400 360 887 vardagar mellan 18.00 och 20.00 eller via hennes e-post
namn.efternamn@elisanet.fi senast söndagen 10.5.09.
Anmälning är bindande och för avbokningar efter 10.5 debiteras hela summan.

26.6. Teaterresan till Åbo Samppalinnas sommarteater.
Där spelas All Shook Up, hela familjens kärlekskomedi från tiderna då Rock n’ Rollen erövrade världen.
Pjäsen är uppbyggd kring Elvis musik. Buss från Moisö kl. 16.30 och återfärd efter pjäsens slut.
Pris 40€/vuxna, barn 4-14år/20€ (teaterbiljett och buss) Biljett bokning Andy el. mel7@kolumbus.fi

28, 29 och 30.6 tar vi emot saker för lopptorget i Ladan mellan 18.30-20.00
Vi tar emot saker till lopptorget i Ladan under Sommarfesten 1.8. Hämta hela och rena saker som ni inte
längre behöver / vill ha till Ladan. Behöver ni hjälp med transporten ring Siv Lindfors tel: 0400-523441.
Lämna gärna inte saker utanför Ladan utan att meddela någon i styrelsen. Vi vill ju inte att de skall fara illa.
Vi behöver även hjälp med att städa och sätta i ordning Ladan inför Sommarfesten. Kom gärna med och
hjälp

24-26.7 Skärgårdsveckan
I juli år 2000 arrangerades på Pentala den första ”Skärgårdsveckan i Esbo” – evenemanget lyfte fram
skärgårdsmuseiprojektet på ett alldeles nytt sätt.
Veckan med rikligt program och deltagare visade att skärgårdslivet intresserar esboborna och att på ön
kan ordnas olika evenemang från vandringar till konserter.
Avsikten med Skärgårdsdagarna är att främja museiprojektet på Pentala.
http://pentala.net/saaristopaivat-SE.htm

1.8 Sommarfest vid Ladan
SVIEs traditionsenliga Sommarfest vid Ladan invid Skata-vägskälet. I år öppnar vi även lopptorget klockan
15.00 så det lönar sig att vara på plats genast för att få vara bland de första inne i Ladan. Vi har Buffe´ med
kaffe och te, våfflor, grillkorv, läsk och godis. Lotteri finns för både vuxna och barn. Lekskolan kan man
stöda genom att delta i deras lyckohjul och hoppa i hoppborgen.
På kvällen, från och med 18.00 kör musikevenemanget igång och då är det inträde 10 euro till hela
området. Programmet publiceras senare under sommaren. En varm bit mat kan man lösa in åt sig i buffe´n
på kvällen.
Meddela åt alla i er bekantskapskrets om Sommarfesten. Det är en upplevelse för alla att vara med, både
på dagen och på kvällen.

Val av två (2) revisorer.
Enhälligt valdes Max Wikström (omval)
och Ulla Tantere (omval) till revisorer
samt Bengt Winqvist (omval) och Kristina
Söderholm ( omval) till revisorsupleanter
för år 2009.

29.8 Forneldarnas natt vid Vikingaborg.

Jag tackar den gamla styrelsen för en fin
insatts och önskar lyckatill för den nya.

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)

En trevlig sommar till er alla och kom
med och påverka, vi behöver dig.
Raul Wikström
ordförande

Mera information senare under sommaren men reservera tiden i din almanacka redan nu.

4.10 Höstlopptorget
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.

Christel Karell
christel.karell@gmail.com
SVIE informatör

