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Innehåll 
 

- -  Höstlopptorg 
- -  Halloween för barn 
- -  Frågesport uttagningar 
- -  Vuxenfest 
- -  Klubbkvällar på vikingaborg 
- -  Pilatesgympa 
-  
-  
-  
-  

 
 
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. 
 
 
Pilates gymnastiken har redan 
börjat, som ni ser här bredvid, 
men om ni är intresserade kan ni 
kolla med Filippa om ni ryms 
med. 
 
 
Lite info om skeppet i flaskan: 
Vi träffas och bygger våra första 
relativt enkla enmastade 
skärbåtar, “storbåt”. Storbåten 
användes av bondebefolkningen 
I Stockholms, Ålands och 
Åbolands skärgårdar till notfiske 
och transporter av bytesvaror 
dvs sand, ved, tjära, strömming, 
hö och kreatur. Storbåten var en 
snabb seglare och kunde gå i 
grunda vatten. Det finns 
fortfarande några seglande 
skutor kvar i skärgården. 
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HÖSTLOPPTORG 
Söndagen den 4.10 kl. 12 – 14 håller vi höstlopptorg i Ladan. Vi tar emot saker måndag, tisdag och  
onsdag 28.9-30.9 klo 18.00 – 20.00 
 
 
HALLOWEEN FÖR BARNEN 
Fredagen den 30.10 håller vi en Halloweenfest för barn på Vikingaborg kl. 18.00 – 20.00 
 
 
FRÅGESPORT 
Uttagningar till NSU frågesport sker måndag 2.11 kl 19.00 på Carlberg i Gammelgård. 
Om du vill delta i SViEs lag anmäl dig till Andy 0405123679 eller mel7@kolumbus.fi 
 
 
VUXENFEST PÅ VIKINGABORG 
Lördagen den 14.11 är det dags för vuxna att hålla en fest på Vikingaborg. Följ med våra 
hemsidor www.svie.fi för mer information om festen. 
 
 
KLUBBKVÄLLAR 
Vi har planer på att ordnar några klubbkvällar för barn och ungdomar samt andra intresserade 
på Vikingaborg under hösten och våren. Förhandlingar förs med dragare, bl.a. en 
matlagningskväll med Axel samt nästa vår en drakbyggar eftermiddag.  
 
Onsdagen den 7.10 kl.  18.30 är du välkommen med på en introduktionskväll om hur man bygger 
skepp i en flaska.  
Om du är intresserad av dessa så anmäl ditt intresse till  Andy 0405123679 eller 
mel7@kolumbus.fi Info om tid för de andra kvällarna meddelas senare. 
 
 
PILATESGYMPA PÅ VIKINGABORG 
Pilatesgympan på Vikingaborg börjar söndagen den 6.9.2015 enligt följande tidtabell: 
Damgrupp klo. 18.25-19.25 
Herrgrupp klo. 19.35-20.35 
Herrgruppen är i första hand menad för herrar men om den inte blir full delas de lediga platserna 
ut åt intresserade damer. 
Höstterminen 6.9-20.12  (ingen gymnastik 8.11, 15.11, 6.12) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
SViE:s hemsida www.svie.fi  
 
 
Siv Lindfors 
siv.lindfors(at)elisanet.fi 
bl.a informatör 

 


