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Hej bästa medlemmar 
 
Sommaren kom och gick med 
ett fint väder, så alla har fått sina 
”batterier laddade” inför hösten. 
 
Vi tackar er alla som ställde upp 
på Ladtalkot den 3.7. 
 
Här bredvid ser ni ett digert 
program. 
 
Det finns lite för var och en av 
oss. 
 
Kom ihåg att kolla våra hemsidor 
www.svie.fi för mer information, 
eftersom vi inte alltid har all den 
information som behövs, då vi 
skriver vårt Skärgårdsblad. 
 
Vi önskar er alla en skön höst 
och hoppas att få se er på något 
av våra evenemang. 
 
 
 
 
 
     

KALENDERN  3/2014 
 
ESBODAGEN 30.8 
 
 
Vi firar Esbo dagen med forneldarnas natt på Vikingaborg samt Svinösunds simstrand. På 
Vikingaborg, OBS !!!! Parkering vid konditionsbanan, Vikingaborgs parkering upptagen av 
teatertält. 
 
 Skärgårdsbilder, fotoutställning 
 kl. 18 -18.20 presenterar Patrik Blom  sina skärgårdsbilder 
 
 Kytö, Sommaröarna 
 kl. 18:30- 19:30 presenteras av Johan Edelmann 
 
 TEATER QUO VADIS: MAMMA SKA RÄDDAS 
 kl. 19:30 -20.10  
 Ett färgstarkt teateräventyr i den mongoliska teaterjurtan för alla 5 år fyllda! I det visuellt vackra    
och färgstarka äventyret, där den lilla flickan färdas över öknen, upp över de höga bergen och  
genom havens starka vågor, fungerar skådespelaren Annina Rokkas dräkt som både scenografi 
och kostym. Att lyckas rädda mamma från det Blå, det är äventyrets stora gåta. 
 
 Fyren Märket 
 kl. 20-20:30 film förevisning av Suomen Majakkaseura 
 
FORNELD 
Sökö Sommarö FBK gör en forneld på simstranden invid Svinösund. Elden tänds kl. 20:30  med 
förbehåll för väder och vind. 
kl. 20:30-22:00 underhåller musikerna Ylisen veljekset oss med musik på stranden 
 
 
BARNJUMPPA PÅ VIKINGABORG 
Gympa för barn 3-6 år torsdagar kl 18-19 . Dragare Nicole och Nadine Nousiainen. Gympan 
börjar 4.9. Deltagaravgift 50€/barn. Anmälningar till Andy mel7(at)kolumbus.fi eller 0405123679 
 
 
PILATES PÅ VIKINGABORG 
Pilatesgympan på Vikingaborg börjar onsdagen den 17.9.2014 enligt följande tidtabell: 
 
Damgrupp klo. 19-20 
Herrgrupp klo. 20-21 
 
Herrgruppen är i första hand menad för herrar men om den inte blir full delas de lediga platserna 
ut åt intresserade damer. 
 
Höstterminen 17.9 -10.12   avgift 110 euro (13 gånger) 
 
Som ledare fungerar Pilatesinstruktör och fysioterapeut Filippa Hokajärvi (f. Sjöberg). Du kan 
anmäla dig via e-post filippa.hokajarvi@gmail.com eller skicka textmeddelande till mobilnummer 
0405777943. 
 
 
GLIMS HÖSTMARKNAD 21.9 
Den 21.9 blir det Glims höstmarknad för 39:de gången. Marknaden hålls mellan kl. 12 – 13.30. 
Svie har inte resurser att delta. 
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TEATER FÖR BARN PÅ VIKINGABORG 3.10 
Du och jag och min lilla cykel 
Ett allsångsäventyr för barn, ca 2 – 7 år med  Jujja och Tomas Wieslanders härliga sånger från 
boken "Du och jag och min lilla cykel" 
Medverkande: Charlotte Wihk - sång/ gitarr och Anders Wihk - piano/ ljudeffekter. Anmälningar 
tas emot av Andy mel7@kolumbus.fi  
 
 
HÖSTLOPPTORG I LADAN 5.10 
Den 5.10 kl. 12-14 håller vi årets sista lopptorg i Ladan. Vi tar emot saker (inte kläder) 29.9 – 1.10 
mellan kl. 18 -20. Vi har en buffé med lite tilltugg. 
 
 
EBUF FRÅGESPORTUTTAGNINGAR PÅ VIKINGABORG 
Den 13.10 är det dags för EBUF frågesportuttagningar på Vikingaborg. Man kan delta med senior 
och juniorlag. Om du skulle vilja delta i SViE:s lag, så ta kontakt med Andy mel7@kolumbus.fi 
och anmäl dig. 
 
 
HALLOWEEN PÅ VIKINGABORG 30.10 
Den 30.10 håller vi en Halloween för barnen på Vikingaborg. Fritt deltagande men lite småslantar 
behövs för buffe´n. 
 
 
FARSDAGSBRUNCH PÅ VIKINGABORG 9.11 
Söndagen den 9.11 håller vi Fasdagsbrunch kl. 11.00 -14.00. Priset är 27 euro/ vuxen och 12 euro/ 
barn 5-12 år, 0 – 4 åringar betalar 1 euro/ år. Bindande anmälningar tas emot av Andy 
mel7@kolumbus.fi eller 040 512 3679. Detta är ett samarbete med Skärgårdsbutiken. 
 
 
MATLAGNINGSKVÄLL FÖR BARN PÅ VIKINGABORG 
Axel Åkerlund kommer att dra en matlagningskväll på Vikingaborg. Närmare information, se vår 
hemsida www.svie.fi  
 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


