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Hej bästa medlemmar 
 
 Nu är våren här igen efter en 
mystisk vinter. 
 
 Hoppas ni börjar städa i era 
stugor och hittar en massa fina 
saker ni kan hämta till vårt 
lopptorg. 
 
 Vår välgörenhetsmiddag var en 
succé. Tack till er alla för att ni 
möjliggjorde att vi kunde sätta in 
2500 €  på understödskontot för 
Nya barnsjukhuset 2017. 
  
     

KALENDERN  2/2014 
 
SILLIS 1.5 
Sillis på Vikingaborg torsdagen den 1.5 kl 11 – 15. Sillisen kostar 25,-/vuxna, 12,-/barn mellan 3-
12, under 3 år gratis. Anmälningar och betalning i Skärgårdsbutiken senast lördagen den  26.4 
 
MORSDAGSLUNCH 11.5 
Skärgårdsbutiken ordnar morsdagslunch på Vikingaborg den 11.5 kl 12 – 15. Lunchen kostar  
30,-/vuxna, 15,-/barn mellan 3-12, under 3 år gratis. Anmälningar och betalning i 
Skärgårdsbutiken eller www.saaristokauppa.fi senast måndagen den 5.5  
 
VÄGBRANTSTÄDNING 4.5 
Svarta rosksäckar och roskplockare får man från Skärgårdsbutiken. Vi städar vägbranter från 
Vikingaborg ner till ändhållplatsen på Moisö. Den som känner för att städa våra dikeskanter så är 
det bara att ta på sig handskar och ta med sig ett gott humör och gå ut och fylla säckarna. 
Roskplockarna returneras till butiken och då får man en kopp kaffe där för mödan. 
 
 
VÅRLOPPTORGET I LADAN SÖNDAGEN DEN 25.5  
Vi håller årets första lopptorg i Ladan söndagen den 25.5 kl 12.00. Under veckan före tar vi emot 
saker måndag-onsdag kl. 18-20. Kolla vår hemsida www.svie.fi för mera information.  
  
 
 
FUNKTIONÄRSTURER PÅ FINNS SOMMARTEATER 
Vi har funktionärsturer på EBUFs sommarteater onsdag 25.6 och lördag 28.6. Anmälning av 
intresse tas emot av Andy mel7@kolumbus.fi  
 
 
SOMMARFEST VID LADAN 2.8 
Vår traditionella sommarfest hålls den 2.8 kl 15 - 18  vid och i Ladan på Sommarö. 
 
 
MATLAGNINGSKURS FÖR BARN 
Matlagningskurs för barn 7-12år på Vikingaborg 4-8.8. Deltagaravgift  
30e. Anmälningar till Andy 0405123679 eller mel7@kolumbus.fi  
Samarbetsprojekt SViE och Sommarö marthor. 
 
 
LUFFARSLÖJD PÅ THORSTORP 
Hej du som är hantverksintresserad! 
Kom med på kurs i luffarslöjd som ordnas av HVA, Svenska studiecentralen och EBUF på 
Thorstorp tisdagarna 22.4, 29.4 och 6.5 kl. 17.30 - 20.30. Kursen leds av artesan Lia Lindström och 
lämpar sig för både nybörjare och för personer som gjort luffarslöjd tidigare. 
Verktyg och material som är bra att ha med sig: 
- metalltråd av olika tjocklekar och färger om du vill 
- avbitartång, rundtång och andra tänger du har hemma 
- pärlor och knappar av olika slag ifall du vill ha extra dekorationer på dina föremål 
- hönsnät (inte nödvändigt) 
- arbetshandskar 
- klottpapper och penna 
Kursläraren har också material till salu med sig och några verktyg som kan lånas under kursen. 
Kursavgift: 25 € per person (betalas kontant under första kursdagen). 
Information & anmälningar: Carola Blom/EBUF, 050 449 9430 eller carola.blom@ebuf.org 
 
 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


