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PILATES
SViE:s populära pilateskvällar fortsätter på Vikingaborg (Sommarövägen 8) på
torsdagar den 15.9-15.12 (ej pilates 24.11). Kvällens tre grupper är flexibelt tvåspråkiga.
Som ledare fungerar pilatesinstruktör och fysioterapeut Filippa Hokajärvi. Kursens pris
är 120 euro och inkluderar 13 gånger.
Anmälningar: filippa.hokajarvi (at) gmail.com eller telefonnummer 040 5777943.
Pilates klo 17.30 - 18.30
Dam Pilates klo 18.40 - 19.40
Herr Pilates klo 19.50 - 20.50

GLIMS HÖSTMARKNAD
Höstmarknaden ordnas vid Glims museum söndagen den 18.9 kl. 12.00-14.00

KLUBBKVÄLL
för barn i skolåldern och tonåringar ordnas på Vikingaborg fredagen den 30.9 kl. 18.00,
programmet inte klart ännu men kom med den 30.9 och planera för 25.11.

SViE 110 år
lördag 15.10.2016
klockan 12.00 – 14.00
på Vikingaborg,
Sommarövägen 8 B
Program
12.15 Hälsningstal
110 års jubileums boken
avtackningar
Vi bjuder på en saltig
bit och dricka
VÄLKOMMEN

HÖSTLOPPTORG
Det sedvanliga höstloppiset hålls söndagen den 2.10 kl. 12.00-14.00 vid Ladan med korv
och kaffe till försäljning. Saker till loppiset tas emot 26,27,28.9 kl. 18.00-19.00 vid Ladan
eller enligt överenskommelse med Sivi 0400523441 kl. 18.00-20.00
EBUF:S FRÅGESPORTUTTAGNINGAR
EBUF:S uttagningstävling hålls måndagen den 31.10 kl. 19.00 på Thorstorp i Alberga.
Se mera i senaste EBUF-nytt. Anmäl era lag till Andy mel7(at)kolumbus.fi
HALLOWEENFEST FÖR BARN
Den sedvanliga Halloweenfesten på Vikingborg hålls fredagen den 4.11 kl. 18.00-20.00
Den bästa maskerad dräkten vinner pris.

KLUBBKVÄLL
för barn i skolåldern och tonåringar ordnas på Vikingaborg fredagen den 25.11 kl. 18.00,
programmet inte klart ännu men kom med.

Kvällsfesten hålls på
Vikingaborg kl. 18.00. Supékort
35€.Traktering enligt 1900-talets
början (kött/fisksoppa,
ungspannkaka, kaffe och
bullakrans). Program.
Bindande anmälningar till Sivi
siv.lindfors(at)elisanet.fi
eller 0400523441 kl. 18-20
senast 5.10

SViE 110 ÅR
Här intill en officiell inbjudan till vår 110-års jubileumsfestligheter.
SViE:s hemsida www.svie.fi
Siv Lindfors
siv.lindfors(at)elisanet.fi
bl.a informatör

