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BARNGYMNASTIK PÅ VIKINGABORG
Barngymppan börjar tisdagen den 3.9 på Vikingaborg, mellan kl 18-19. Ledaren heter Isabella
Wikström. Anmälningar tas emot av Andy Rajala 040 5123679 eller mel7@kolumbus.fi
GLIMS MARKNAD 15.9
Glims marknaden hålls den 15.9 kl 12-13.30.

-

Hej bästa medlemmar

TERRAKOTTA-ARMÉN I TAMMERFORS LÖRDAG 28.9.2013
Resa till Tammerfors i SVIEs regi för att se utställningen med den kinesiska
terrakotta-armén på Vapriikki (på området finns också andra sevärda utställningar som
ingår i priset). För att resan skall bli av måste vi vara minst 30 personer. Priset är 35 euro. Maten
ingår inte i priset, sopplunch kostar 9,50 euro och buffébord 14,50 euro. Anmälningar tas emot av
Andy Rajala 040 5123679 eller mel7@kolumbus.fi
HÖSTLOPPTORG I LADAN 5-6.10
I år håller vi vårt höstlopptorg den 5 och 6.10 kl 12-15. Vi tar inte emot nya saker alls utan
meningen är att bli av med allt, för att få rotation på det vi har. Kom alltså och fynda för en liten
slant.
PILATESGYMPA 6.10-15.12
Pilatesgympan på Vikingaborg börjar den 6.10.2013 enligt följande tidtabell:
Damgrupp klo. 18.00-19.00
Herrgrupp klo. 19.15-20.15
Herrgruppen är i första hand menad för herrar men om den inte blir full delas de leddiga
platserna ut åt intresserade damer.
Höstterminen 6.10-15.12, avgift 100 euro
Som ledare fungerar Pilatesinstruktör och fysioterapeut Filippa Hokajärvi. Du kan anmäla dig via
e-post filippa.hokajarvi@gmail.com eller skicka textmeddelande till mobilnummer 0405777943.
HALLOWEEN PÅ VIKINGABORG 1.11
En Halloweenfest för barn hålls på Vikingaborg den 1.11 kl 18-20.30. Öppen för alla barn, de
minsta i sina föräldrars sällskap. Bästa maskeraddräkten belönas. Buffe´ för en liten slant.
EBUF:s FINAL I FRÅGESPORT 3.11
EBUF:s final i frågesport går av stapeln den 3.11. Platsen är ännu oklar för oss.
JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA JULVISAN PÅ VIKINGABORG DEN 1.12
Musikteater för barn i åldern 2-10 år. Ett allsångsäventyr där vi letar reda på vår stora
julsångskatt. Programmet bygger på en ny julvisebok som utkommer i höst.
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