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Ledarspalten

Hej bästa medlemmar.
Den 2.8 var det Sommarfest vid och i
Ladan och i år hade vi ca 300 besökare,
kanske lite mera än vanligt.
Det är nu andra året med musikprogram
på kvällen och i år spelade som första
grupp SKELETONI, ett rappband från
Sökö. Senare uppträdde T.LEINO
BAND, som spelade mest blues och som
avslutning ROCKI´N PARADOX, med
mera rockig musik.
De ca 60 åhörare som stannade till
kvällen, tyckte att det var mycket lyckat
och det tycker vi också förstås.
Lekis var ansvariga för barnprogrammet
och åtminstone ”Pomppulinnan” var ju
bra besökt. Därtill hade Lekis ordnat med
mete och lyckohjul.
Vi vill gärna tacka er alla för en fin dag
tillsammans. Utan er skulle vi inte kunna
ha en fest och inte heller ett tillfälle för
alla ortsbor, både gamla och nya, att
träffas vid en kopp kaffe eller bland alla
prylar inne i Ladan.
Samtidigt vill jag personligen tacka alla
de som ställde upp som funktionärer och
framför allt de, som hela veckan före
orkade vara i Ladan. För som ni ju alla
kan förstå, så är där en massa som skall
göras före vi ens kan tänka på att hålla
en gemensam Sommarfest vid Ladan.
Med hösthälsningar
Siv ” Sivi” Lindfors
sekreterare och Ladansvarig

–

Espoon saariston tiedotuslehti

Kalendern 2008
Jumppan
Dam, herr och barn jumpporna har börjat! De som är intresserade att ännu komma med och
svettas stressen och vardagen bort, vänligen kontakta Filippa 040-577 7943.
eller Andy 040-512 3679.

2.10. Seminarium om hur motverka sexualiserat våld bland barn och unga?
Seminarium som synliggör, samlar erfarenheter och kunskap om det arbete som motverkar och
förebygger sexuella trakasserier och könsmobbning i barn- och ungdomsmiljöer. Seminariet riktar
sig till dem som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med barn och unga.
För mer information, program och anmälningar, se adressen:
http://www.hanaholmen.fi/uutiset/uutinenSwe.php?id=340.

4.10. Nyländsk Afton
Nyländsk Afton är öronmärkt som ett av de många jubileumsevenemang som ordnas i Esbo i år!
550 årsfirandet uppmärksammas på svenska av den Nyländska Ungdomsförenings-rörelsen. Det
årligen återkommande evenemanget gör strandhugg i Esbo kulturcentrum i Hagalund lördagen
den 4 oktober med start kl. 18.00.
Biljetter från Luckorna/Lippupiste! Vuxna: 20 €, ungdomar <30 år 10 € och barn < 13 år 5 €, se
adressen: http://www.nsu.fi/aktuellt/

5.10 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.
Vill du hämta gamla (och nya ☺) saker till ladan, vänligen kontakta Sivi eller Maria.
Mobilen: 0400523441 (Sivi) 0503092453 (Maria).

13.10 Uttagningarna till Frågesporten
Ni som är intresserade av att representera SViE i Ebuf:s uttagningar till frågesporten, kontakta
gärna Iwe på Ebuf:s kansli tel: 09-8678 8450. Av henne får ni även råd för sammansättningen av
lagena. Det väntas bli en hård kamp om finalplatserna i år.

25.10 Lekis höstfest
Lördagen på Vikingaborg kl. 18:00.
Det bjuds på middag, skrubu och musik av bandet The Yesterday.
Bindande anmälan till Kia Lindberg senast. 10.10.
- kia.lindberg@kolumbus.fi eller nr. 040-7300145.
Lekskolan Vikingahem ordnar festen i samarbete med SViE.

31.10 Halloween-maskerad
Kl.19.00 på Vikingaborg för ungdomar i åldern 10-16. Inträde 2€. Klä ut dig till något som är
skrämmande, annorlunda, roligt eller snillrikt. Bästa kostymen får ett litet pris. Det spelas bra
”DiscoDisco” musik och så har häxorna fixat ihop något intressant till Buffen. Kom och ha det
roligt med kompisarna och fira en riktigt skrämmande Halloween.

Vikingaborg
Uthyrningen av vårt allas föreningshus Vikingaborg tas hand om av Sivi Lindfors. Henne kan man
ringa kvällstid under vardagar på numret 0400-360887.
Lekis hemsida: www.vikingahem.net
hälsningar
Christel Karell
skulle_gulle@hotmail.com
SVIE informatör

