
 
 

 

2/2012 
Informationscirkulär för Esbo skärgård    –     Espoon saariston tiedotuslehti 

  
Innehåll 
- Barngympa på Vikingaborg 
- Pilates gympa på Vikingaborg 
- Öppet hus på Vikingaborg 

- - Höstlopptorg i Ladan 
- - Kräftskiva 
- - Samarbete med Marthorna 
- - Glims marknad 
-  
-  
 
-  
-  
-  

 
 
Hej bästa medlemmar 
 
Ännu är det varmt och skönt 
väder, men vi går mot hösten 
igen och som ni ser här invid så 
gör vi en hel massa också i år. 
Våra klubbkvällar för barn 
fortsätter under hösten och 
vintern.  
Ta gärna kontakt med oss om ni 
har nån bra ide´ för nån 
klubbkväll och/eller om ni skulle 
vilja ordna en. 
 
Varma hälsningar 
Sivi 
 
Kom ihåg att kolla vår hemsida 
www.svie.fi   

Kalendern 2/2012 
 
BARNJUMPPA PÅ VIKINGABORG 
Barn gympa för 3-6 åringar hålls på Vikingaborg  torsdagar kl. 18-19. Första gången hålls 6.9 
Deltagaravgift 50e. Dragare Laura Nyberg 
Anmälning till Andy 040-5123679 eller mel7@kolumbus.  
 
PILATESJUMPPA 
Pilates gympan på Vikingaborg börjar tisdagen den 11.9 enligt följande tidtabell: 
Blandgrupp (damer och herrar) klo.17.30-18.30 
Damgrupp klo. 18.45-19.45 
Herrgrupp klo. 20.00-21.00 
Höstterminen 11.9-11.12 (ingen gympa 23.10) 
avgift 100 euro (13 ggr) 
Vårtermin 8.1-23.4 (ingen gympa 19.2) avgift 110 euro (15 ggr) 
Du kan anmäla dig via e-post filippa.sjoberg@gmail.com eller skicka 
textmeddelande till mobilnummer 0405777943. 
 
GLIMS MARKNAD 16.9  
Fast vi inte deltar själva i marknaden mera är detta ett ypperligt tillfälle att skaffa sig syltar och safter, 
inlagda gurkor mm. marknaden börjar kl 12.00 
 
KRÄFTSKIVA PÅ VIKINGABORG 22.9 
Vi ordnar en kräftskiva på Vikingaborg den 22.9 med början klo 17.00. Priset är 15€. 
Bindande anmälningar till linda.e.soderstrom@hotmail.com senast den 14.9 
 
ÖPPET HUS på VIKINGABORG med SOPPLUNCH 30.9  
Söndagen den 30.9 håller vi öppet hus på Vikingaborg med sopplunch klo 12.30-14.30. 
Vi säljer fisksoppa med bröd och dryck för 10€ vuxen och  5€ barn under 12år. 
Klo 14.40 anländer EBUF:s buss-seminarie till oss och då håller Miccis Karlsson ett föredrag om 
Vikingaborg, med dess flytt mm.  
Anmäl dig gärna till Andy 0405123679 eller mel7@kolumbus.fi 
Kurre Wikström visar filmer nonstop om SViE:s verksamhet och flyttande av Vikingaborg. 
 
HÖSTLOPPTORG 7.10 
Vi håller höstlopptorg i Ladan den 7.10 kl 12-14. Vi tar emot saker måndag 1.10, tisdag 2.10 och onsdag 
3.10 kl 18-20. Vi tar INTE emot kläder nu till det här lopptorget, eftersom vi måste samla ihop alla 
överblivna kläder och frakta bort dem inför vintern.  Ni kan ringa Siv Lindfors 0400 360 887 eller 0400 
523 441 om ni har frågor om vad man kan hämta och om tiden inte passar, komma överens om en annan 
tid. 
 
KLUBBKVÄLL 10.10 
Vi lär oss sticka och virka på Vikingaborg 18-20. Materialavgift 3€/person 
 
SAMARBETE MED MARTHORNA 
Onsdag 17.10. 2012 kl. 18.30 på Vikingaborg 
Tessa Turunen från Martha förbundet kommer och berättar för oss om hemmets kemikalie-cocktail vilka 
tillsatsämnen som gömmer sig i dem. 
Traktering 5 euro                                          
Anmäl till Harriet om du är på väg tel. 0400-778507 senast 10.9. 
Arrangör Sommarö Marthaföreningsdagen  
 
Onsdag 7.11.2012 kl.18.30 på Vikingaborg 
Berättar   fil.dr. Ulla Tlilander-Godenhielm om diademets historia med fint bildmaterial. 
Traktering 5 euro, anmäl till Harriet senast 1.11.tel. 0400-778507 
Arrangör Sommarö Marthaförening 
 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


