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Informationscirkulär för Esbo skärgård

–

Innehåll

-

- Teaterbesök till Lurens
- Mottagning av saker till Ladan
- Sommarfesten
- Skärgårdsdagarna på Pentala
- Matlagningsläger för barn

-

Hej bästa medlemmar
Jag heter Ann-Britt Rajala och är infödd
Sommaröbo från 50-talets mitt. Jag har
varit med i föreningslivet sedan
barnsben. I början av 60-talet deltog jag
tillsammans med min pappa i
teaterverksamheten på Vikingaborg ( då
beläget på Sököudd). Under
ungdomsåren ordnade vi ungdomar
själv disco och ungdomskvällar på
Vikingaborg. Jag deltog även aktivt i
SViE:s olika motions och idrottsjippon
som t.ex. Sommarö skidspel och Esbo
rundan på cyckel.
Som ung förälder till 2 flickor var jag
med och ordnade utflykter och resor i
föreningens regi. Vi besökte bl.a
Puuhamaa på sommaren och Himos
skidcenter på vintern, en resa gjorde vi
t.o.m till Legoland i Danmark. Sedan
kom en period då jag var aktiv inom en
idrottsförening för mina egna döttrar
idkade tävlingsidrott. Nu när mina egna
döttrar är vuxna har jag återkommit till
SViE, först som styrelsemedlem och
sedan två år som viceordförande och nu
ordförande från i år.
Som ordförande vill jag utveckla SViE
till en förening där medlemmarna aktivt
deltar i förverkligande av verksamheten
och där barnen och ungdomen skall
känna att föreningen är till för dem.
Därför önskar jag att ni modigt skall
komma med och förverkliga era ideer
tillsammans med likasinnade, som jag
gjorde när jag var yngre. Jag ställer
gärna upp med råd och hjälp.

Tillsammans gör vi föreningen
levande!
Sommarhälsningar Andy

Espoon saariston tiedotuslehti

Kalendern 3/2011
Nu har vi sommaren här och snart firar vi midsommar. Lite information kanske vi ändå orkar med här i
hettan.
Lurens teaterbesök
Den 7.7 startar det en buss från Sommarö kl 16.00 till Grease musikalen på Lurens. På vägen besöker vi
SviE:s långvariga tidigare ordförande Miccis Karlsson, där vi blir bjudna på kaffe. Bussen +
teaterbiljetten kostar 35 euro och vi vill ha era bindande anmälningar senast måndagen den 27.6. Ni kan
anmäla er till Andy 040 512 3679 eller till Sivi 0400 523 441 / 0400 360 887
Mottagning av saker till lopptorget i Ladan
Vi vill ännu påminna er att vi tar emot saker till lopptorget 1-3.8 kl 18-20. Ni kan ringa Sivi 0400
523 441 om ni vill ha saker dit tidigare.
Sommarfesten vid Ladan 6.8
Sommarfesten står för dörren. Vi öppnar kl 15.00 både sommarfesten och Ladans dörrar. Vi har buffe´,
lotteri, lopptorg och eventuellt nån slags musikprogram. Lekskolan står för bl.a. barnlotteri, mete och
ponnyridning.
Skärgårdsdagarna på Pentala
Skärgårdsdagarna arrangeras 12-14.8. På programmet finns bland annat en utställning om metoden på
hur man med hjälp av dendrokronologiska prov kunnat fastslå att de äldsta stockarna i Fiskarstugan på
Pentala museiområde fällts vintern 1790-91.
Kaj-Peter Mattsson presenterar sin bok Bergsrådet Bergroth i Esbo skären som Hembygdsföreningen ger
ut.
Matlagningsläger för barn
Sommarö Marthaförening ordnar tillsammans med SViE ett matlagningsläger för 7-12 åringar, 8-12.8 kl
10.30-14.30 på Vikingaborg. Deltagaravgift 25€
Anmälningar till Andy 040-5123679 eller mel7@kolumbus.fi
12 barn ryms med.

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

