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INNEHÅLL 
- Fastlagsjippo 
- Chillkväll på vikis 
- Årsmöte 
- Jumpporna 
- Dagläger 
 

 Bästa medlemmar         

Skärgårdens Vänner i Esbo skall hålla sitt 
årsmöte den 26.2.2009 på Vikingaborg. 
På mötet väljer vi den nya styrelsen av 
gamla och nya medlemar samt frivilliga 
funktionärer för olika uppgifter inom SViE. 
Nu skall du, som tycker om din skärgård, 
komma med i SViEs verksamhet. 
 
Jag önskar vi finner en ny skattmästare 
efter Jonna Karlsson för år 2009.  
SViE tackar Jonna för ett värdefullt och 
mångårigt arbete för SViE. 
Vidare söker vi en ”web master” för att 
upprätthålla våra hemsidor www.svie.fi. 
 
Om du känner dig inresserad, kom med 
på mötet och berätta om dig själv.  
 
Här lite information för dig över vår 
versamhet under året 2008. 
- SViE understöder Lekskolan Vikingahem 
med heldagsvård för 14 barn i åldern 3-6 
år. Eftis har också fullt hus, med 14 barn. 
- Jumppa för damer,herrar och  barn har 
hållits på Vikingaborg. 
- På Glims sommarteater hade vi funktio-
närsturer den 28.6 och 29.6  
- Sommartisdagar wolleyboll eller beach-
wolley vid Ladan. 
- Talkodagar på Vikingaborg.  
- Dagläger för unga på Vikingaborg hölls  
 2 – 19.6 Lägret var fullt. 
- SViE och Marthorna höll en kväll där Åke 
Lindman var och visade film och berättade 
om sitt liv. 50 personer deltog. 
- Skärgårdsteatern visade pjäsen 
”Gitarristerna” på Vikingaborg den 19.6. 
70 personer på plats. 
- SViE firade Sommarfest vid Ladan den 
2.8.med ca 300 besökare på dagen och 
60 på kvällen. 
- Höstlopptorget den 5.10 var  bra besökt 
med ca 100 personer.  
- Esbo kammarkör uppträdde på 
Vikingaborg med en vårkonsert den 17.5 
och 60 åhörare. 
- Halloweenfest för barn 10 – 15 år. 
- Forneldarnas Natt gick av stapeln den        
30.8 med 40 personer på plats.  
I slutet av år 2008 hade vi ett medlems-
antal på  724 och styrelsen har 
sammanträtt 9 gånger under året. 
 
Kom med och påverka, v behöver dig.  

 
Kalendern 2009 
 
Hej! 
Januari är just över och vi har äntligen fått snö som förgyller den annars så hektiska 
och gråa vardagen. Så känns det i alla fall efter snöfria men sköna juletider. I februari 
händer det mycket trevligt och intressant, läs gärna vidare för mer info!   
 
22.2 Fastalgs jippo  
Fastlags söndagen har vi så kallat jippo, om vädret bara tillåter. 
Traditionellt pulkaåkning och annat skoj. 
Kolla våra anslagstavlor för mera information närmare  happeningen. 
 
25.2 Chillkväll  
Kom och chilla med kompisar till vårt Klubbhus Vikingaborg.  
Man kan bla. spela spel, läsa, bara vara och såklart träffa kompisar och umgås. 
Vi har öppet hus mellan 18.00 och 20.00. 
8-12/13 åringar. ☺ 
 
26.2 Årsmöte  
Välkomna på Skärgårdens Vänner i Esbo r.f  årsmöte torsdagen den 26.02.2009 
kl 19.00 på Vikingaborg. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet 
serveras kaffe och bulla. 
 
Jumpporna 
Vikis jumppan har nu börjat sin vårtermin. Kom med och svettas bort din stress med 
vänner och bekanta. Högklassiga rörelser för olika och alla delar av kroppen. 
Terminavgiften är 60€ vuxen och 50€ barn. 
Jumpporna äger rum på Vikingaborg på tisdagar 
Barn 3-5 år kl 17.10-17.50 
Barn 6-8 år kl 17.50-18.50 
Damer kl 19.00-20.00 
Herrar kl 20.00-21.00 
Anmälningar Filippa 040 5777943 
 
Dagläger  
1-18.6.2009 kl 9-17.00 (aktiviteterna slutar 16:30) för barn i åldern 7-12 år på 
Vikingaborg. Pris 80 euro/barn/vecka. 
Under lägret sysslar vi med friluftsaktiviteter, pyssel, lekar och eventuellt någon utfärd 
(oftast sista veckan). I priset ingår lunch, mellanmål, pysselmaterial och även 
försäkring. Eventuella utfärdskostnader, omkring 3-5 euro/barn, betalas direkt till 
ledaren. Hör dig för om lediga platser via Siv Lindfors SViEmobil 0400 360 887 
vardagar mellan 18.00 – 20.00 eller via hennes e-post, siv.lindfors@elisanet.fi senast 
söndagen den 10.5.09. Anmälningarna är bindande. För avbokningar efter 10.5.09, 
debiteras hela summan. 
  
Uthyrningen av vårt allas föreningshus Vikingaborg handhas av Sivi Lindfors 
(siv.lindfors@elisanet.fi). Henne kan man också ringa, vardagar kvällstid, på numret 
0400-360878. 
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