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KALENDERN 2/2015
MATLAGNINGSKVÄLL
Måndagen den 20.4 kl. 18.00 håller Axel Åkerlund en matlagningskväll på Vikingaborg för barn
över 7 år.
Avgiften är 5€ / barn och anmälningar tas emot av Andy mel7(at)kolumbus.fi 0405123679 senast
15.4
SOMMARLÄGER
Sommarläger på Vikingaborg 1 – 18.6 för barn 7 år ( förstaklassister) – 12 år. Lägret kostar 90 € /
barn. Bindande anmälningar tas emot på adressen siv.lindfors (at) elisanet.fi.

Hej bästa medlemmar
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.

VÄGBRANTS STÄDNING
Vägbranterna på Sommarö städas den 2.5. De som städar får en kopp kaffe i Skärgårdsbutiken.
Roskplockare (verktyg) torde finnas att låna vid butiken.
SILLIS PÅ VIKINGABORG
Skärgårdsbutiken håller Sillis på Vikingaborg fredagen den 1.5 kl. 11.30 – 14.30. Kostnad vuxen
40€ och barn 3 – 12 år 18€

Ni får medlemsavgiften för år
2015 med Skärgårdsbladet.
Avgiften är samma som förra
året.

MORSDAGSBRUNCH PÅ VIKINGABORG
Skärgårdsbutiken håller morsdagsbrunch på Vikingaborg söndagen den 10.5 kl. 11.30 – 14.30.
Kostnad vuxen 38€ och barn 3 – 12 år 15€

I år håller vi inget vårlopptorg
eftersom vi satsar på
sommarfesten med lopptorg och
Esbodagen/Forneldarna.
Om du ändå vill bli av med dina
prylar tidigare på våren, så kan
du ringa till Sivi 0400 523441 så
kommer jag och öppnar Ladan.

FINNS FUNKTIONÄRSTURER
EBUF:s sommarteater visar i år LasseMajas Detektivbyrå. Sommarmysterierna! SViE har
funktionärsturer på Finns onsdagen den 17.6 och torsdagen den 25.6. Båda föreställningarna
börjar kl. 19.00 så funktionärerna skall vara på plats senast en timme före. Vi behöver 10
personer/ gång. Anmäl dig till Andy på adressen mel7(at)kolumbus.fi
SOMMARFEST MED LOPPTORG
Lördagen den 6.6 kl. 15.00 blir det dags för vårt sommarfest med lopptorg. Vi tar emot saker i
Ladan måndagen den 1.6 – onsdagen den 3.6 mellan kl. 18.00 – 20.00.
TEATERRESA TILL LURENS
Vi gör en teaterresa med buss till Lurens tisdagen den 30.6 för att se Annie Mästerskytten, på
resan besöker vi Miccis Karlsson med familj.
Pris 40e vuxna och 30e barn u. 13. (minimi deltagarantal 25pers.)
Anmälningar till Andy mel7(at)kolumbus.fi, 0405123679
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