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Hej bästa
medlemmar
Detta blir min sista
ordförandes spalt,
jag skriver den trots att SViE ju i
skrivandes stund redan i nästan tre
månader har haft en ny ordförande; Raul
("Ralle") Wikström. Honom kommer ni
att få bekanta er med närmare i nästa
cirkulär, då det blir hans tur att delge er
sina tankar, men redan nu kan jag
berätta att han har en massa goda ide`er
och ett brinnande intresse och den
energi det krävs att genomföra dem,
detta cirkulär, i ny tappning, du håller i
din hand är bara ett exempel. Därtill har
han något jag på sista tiden hade lite
dåligt av, d.v.s tid, att sätta ner på SViEs
olika projekt så tag gärna kontakt med
honom och kom fram med era egna
önskemål, kom t.ex till Sommarfesten
och träffa honom.
Jag vill tacka er alla för ett fint samarbete
under den tid jag varit aktiv i föreningen.
Tiden har varit arbetsdryg men oerhört
givande med flyttandet av Vikingaborg
som vårt i särklass största projekt på
flere årtionden. Nu då Vikingaborg står
klart och Lekskolan Vikingahem och
eftiset Bullen tryggar både ekonomin och
medems-tillväxten, känns det bra att ge
över ordförande-klubban.
Jag vet att det finns en yngre generation
av SViEiter som är färdiga att ställa upp
för sin förening och så småningom ta
över ansvaret, så gå modigt med i
styrelsen och lär av de "gamla rävarna"
innan de slutar, på detta sätt löper allt
smidigt även i framtiden.
Lycka till och väl mött på SViE evenemang även i fortsättningen. Själv deltar
jag kanske inte så ofta mera, då jag och
Bo håller på och flyttar till Hardom i
Pernå, där vi köpt oss ett nytt hem, men
nu och då i alla fall, det är ju bara 120
km, det går på en dryg timme.
Soliga vårhälsningar från er ordförande
från de senaste 18 åren,
Michaela ("Miccis") Karlsson
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Kalendern
11-12.6 Kulturen vid Ån
Firar 10-år! Traditionsenligt, högklassigt program, kryddat med festliga höjdpunkter som
det svenska huvudevenemanget för Esbo 550-års firandet. Tar plats vid Esbo
domkyrkas församlingsgård med omnejd. Mera info www.esbo550.fi eller www.ebuf.org
19.6 Skärgårdsteatern på Vikingaborg kl 19.00
En musikalisk komedi. Pjäsen Gitarristerna hade premiär i Köpenhamn 2005.
Föreställningen blev en braksuccé och har spelat för utsålda hus i både Sverige och
Danmark sedan dess. Biljettbokning via telefon/sms 040 4163420 eller via hemsidan
www.skargardsteatern.fi. Ta tillfället i akt och kom och njut av en somrig teaterkväll på
Vikingaborg.
5-29.6 Finns sommarteater
Presenterar ”Halmhatten, Filttofflan och bröderna Rubens”.
Mera information och föreställnings tider kan kollas via EBUF hemsida om Finns
sommarteater
SViEs Ordningsmanna-turer
Lö 28 och sö 29.6 är det SViE:s ordningsmannaturer på Finns sommarteater. Vi
behöver villiga som ställer upp och hjälper med lottförsäljning, biljettförsäljning,
parkering och allmän ordning. Vi bör ha 10 personer på plats vardera dagen. Ring
gärna Siv Lindfors, tel 0400-523 441, om du vill hjälpa oss med ordningsmanna-turerna.
Båda dagarna börjar föreställningen klockan 16.00 vilket betyder att vi bör vara på plats
redan vid 14.30-tiden.
10.7 Raseborgs sommarteater
Presenterar ”Ringaren i Notre Dame”
Start från Moisö kl 17.00 med P. Tylliläs bestäld buss.
Pris 25-30e/person (teater + buss) i år ingår ej kaffet i biljettpriset.
Bindande anmälningar till Andy senast 2.7 tel. 040-5123679 eller
mel7@kolumbus.fi (mel7(snabel-a)kolumbus.fi.) 40 biljetter finns bokade.
25-27.7 Skärgårdsveckan på Pentala
info följer som bilaga
28, 29 och 30.7 tar vi emot saker för lopptorget i Ladan mellan 18.30-20.00
Vi tar emot saker till lopptorget i Ladan för Sommarfesten 2.8. 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
2.8 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
mete och lyckohjul. De kommer även att ha en hoppborg (pomppulinna) som extraaktivitet i år. Alla ni som är intresserade kommer att ha möjlighet att gå till fårhagen
nära Ladan och bekanta er med de härliga fårena.
Under dagen spelar ungdomsbänd. Vi kommer även att ha Singstar och videokanon på
plats för barnena. På kvällen, från och med 18.00, är det inträde 10 euro till hela
området. En varm bit mat kan man lösa in åt sig i buffe´n på kvällen.
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• Riders of the Meteor klockan 17
• T. Leino Band klockan 18
Tomi Leino sjunger och spelar traditionell och rak blues. I hans musik kan man höra
intryck av Muddy Waters, Jimmy Rogers och Little Walter.
www.tleino.com
• Rockin´ Paradox klockan 20
Musiken har inflytande av Rock n roll, Rockabilly, Blues och Country.
www.myspace.com/rockinparadox
Meddela åt alla i er bekantskapskrets om Sommarfesten. Det är en upplevelse för alla
att vara med, både på dagen och på kvällen.
13.9 High School Musical
kl 19.00 på Peacock teatern på Borgbacken. 30 biljetter finns bokade till priset 42€/st.
Biljetterna kan du reservera av Andy 040-5123679 eller mel7@kolumbus.fi
Biljetterna betalas senast 10.8 till Svies kontto.
Wolleyboll
spelas vid ladans wolleybolls plan på tisdag kvällar under sommaren, under juni, juli
och augusti. Kom alla med och spela! ingen professionell kunskap krävs. ☺
Vikingaborg
Uthyrningen av vårt allas föreningshus Vikingaborg handhas av Siv Lindfors
(siv.lindfors@elisanet.fi)
Henne kan man också ringa, vardagar kvällstid, på numret 0400-360878.
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2008 bifogas detta cirkulär. Avgifterna är följande:
familjemedlem 15 €, personmedlem över 18 år 8 € och under 18 år 4 €. Ifall ni vill
skriva ut er ur föreningen eller har frågor om avgifterna, kontakta Jonna Karlsson 0400469478 eller info@svie.fi.

Sommarhälsningar
Christel Karell
skulle_gulle@hotmail.com
SVIE informatör

