
 
 

 

4/2010 

Informationscirkulär för Esbo skärgård    –     Espoon saariston tiedotuslehti 

 
Innehåll 
- Tisdagsgymnastik 
- Föreningsfestivalen i Helsingfors 

- Glims marknad 

- - Zumba på hösten 
- - Höstlopptorg 

- - Lillajulfest på Vikingaborg 

- - Sammarbetsprojekt med Sommarö        
Marthaförening 

-  

-  
-  

 

 

Hej bästa medlemmar 
 
Som jag skrivit tidigare i den här spalten 
så skall de fula barackerna vid Ladan tas 
bort, vilket vi alla väntat på redan 
länge..... och fast väntans stund är lång 
så Hurra nu är de borta. 
 
Kom ihåg att kolla våra anslagstavlor 
ibland. De finns alltså vid Ladan och vid 
Vikingaborg. Dit sätter vi info om våra 
evenemang och annat. 
 
Hösthälsningar Siv Lindfors 
 

Kalendern 4/2010 
 
Sommaren har gått med fart och visst har det varit skönt med så mycket sol och värme. Vi har hållit 

vår sommarfest vid Ladan också den i det bästa väder man kan tänka sig. Vi tackar er alla som var 

med på ett eller annat sätt. 

Nu har då sen hösten kommit och nedan kan du läsa om vårt utbud. 

 

Tisdagsgymporna på Vikingaborg.  

Gymporna börjar/började 31.8. Det är redan ganska fullsatt men du kan höra dig för om platser ännu 

av ledaren Tina Liljendal eller Andy Rajala mel7@kolumbus.fi .  

Barn 2-3 år 17.10-17.40    30 € 

Barn 3-6 år 17.40-18.25     50€ 

Damer 18.30-19.30    60€ 

Herrar 19.30-20.30     60€ 

 

Danskurs på Vikingaborg  

Danskurs (bug,vals,mm) på Vikingaborg följande söndagar 26.9, 3.10 och 10.10 kl 18-21. 

Andy Rajala mel7@kolumbus.fi  eller 040-5123679 tar emot anmälningar. 

Deltagaravgiften beror på antalet anmälda. 

 

Föreningsfestival i Helsingfors 

Föreningsfestivalen hålls i Helsingfors 9-10.9. Mera info på www.festival.fi . 

 

Glims marknad  

Glims traditionella marknad hålls den 19.9 kl 12-13.30 på Glims gårdsmuseúms gård. SViE har 

ingenting att sälja där men om ni har möjligheter att åka dit, så finns där en hel del till försäljning 

bl.a bakverk, syltat, saftat, salt och sött.  

 

Zumba på hösten 

Torsdagen den 2.9 sätter zumban igång. Den är för tillfället fullsatt. 

 

Höstlopptorg 

Höstlopptorget hålls den 3.10 kl 12-14 i Ladan. Vi tar emot saker må 27.9, ti 28.9 och onsd 29.9 

mellan kl 18-20. Om dessa tider inte passar kan ni kolla med Siv Lindfors 0400360 887 vard.18-21 

om möjlighet till att kunna hämta saker dit tidigare. 

 

Lillajulfest på Vikingaborg 

Den 28.11 kl 15.00 har vi lillajulfest på Vikingaborg, med teaterTaimine. De spelar Stjärnornas 

sång, ett musikaliskt äventyr för barn, främst i ålder 2-6 år, men passaräven för äldre. Pjäsen handlar 

om vänskap, tolerans och hjälpsamhet. 

Speltid är ca 40 minuter 

Pris 8 euro, i biljetten ingår saft och pepparkaka. 

VÄLKOMNA 

 

Sammarbetsprojekt med Sommarö Marthaförening 

- onsdagen den 27.10 kl 19.00 MUSIKAFTON på Vikingaborg, med bortchsoppa och 

 för musiken står Robert Donner och Pekka Johnsson. 

 Biljetter 10 euro (ingår musik, soppa, tilltugg och dryck), kan beställas av Andy Rajala               

mel7@kolumbus.fi  eller 040-5123679, senast den 20.10. 

 

- måndagen den 22.11 kl 19.00 på Vikingaborg berättar Kenneth Oker-Blom om sin senaste 

bo”Ät hälsosamt, tänk ekologiskt”, han bjuder även på små smakprov från boken. Du kan köpa 

hans bok till rabatterat pris med dedikation 25 euro (norm 35 euro) 

 

 

Kom ihåg att gå in på vår hemsida www.svie.fi för att kolla vad där finns. 

 
Siv Lindfors 

siv.lindfors(at)elisanet.fi 

bl.a informatör 
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