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Bakluckeloppis 16.6 kl. 18-20 
 

Nu ordnas det igen bakluckeloppis vid Svenskborg torsdagen den 16 juni kl. 18-20. 
Passa på att sommarstäda ut gammalt så nytt får plats. Kom och sälj, köp eller bara 

njuta av en kopp kaffe & kaka och träffa bekanta i midsommartid. 
Anmälning är bindande, senast 9.6 på WUF:s telefon 040 190 2193. 

Det kostar inget att delta. 
 

Vessörundån 21.7 kl. 18.30 
 

I år ordnas Vessörundån torsdagen den 21 juli.   
Starten sker kl. 18.30 från Svenskborg. Motionsevenemanget är till för alla. Barn, 

juniorer, män och kvinnor. Det finns två rutter, en 6 km och en 10 km lång rutt. Man 
kan endera springa eller gå. Längs med banan finns saft och vattenkontroller. 

Vessörundån avslutas med prisutdelning. Fina priser för alla som deltagit i 10km 
klassen, även andra priser. Avgift 15€ per person (för WUF medlemmar 12€) och 8€ 

för juniorer under 14 år. Under 7 år är gratis. I deltagaravgiften ingår elektronisk 
tidtagning (chip), saftkontroller och glass efter målgång. Anmäl dig gärna på förhand 
på hemsidan www.vessorundan.fi.  Anmälningen sker kl. 17-18. Starten är kl. 18.30 

Vessörundån ordnas i samarbete med Wessö FBK 
 

Petanque 4.8 kl. 17 
 

WUF ordnar torsdagen den 4 augusti petanque turnering på sportplanen vid 
Svenskborg. Vi träffas kl 17 och ingen föranmälning behövs. Vi hoppas vi ses! 

 
Parkjumppa 

 
Det kommer ordnas parkjumppa under sommaren på sportplanen vid Svenskborg. 

Datumen meddelas senare på facebook då de är fastslagna. 
Deltagaravgift 5€ per gång o betalas på plats. 

 
 

Qvis-Vilhelms hembygdsförening rf. Informerar 

 



Kom med och bli aktiv eller understödande medlem i den nygrundade 
Hembygdsföreningen Qvis-Vilhelms. Vessö södra Marthaförening har upphört och 

blivit en marthakrets och har sålunda donerat sin Marthastuga Qvis-Vilhelms i 
Skavarböle till hembygdsföreningen. 

Du kan meddela ditt intresse till Solveig Nyberg tel. 0400 842655 

 

Händelser i stugan under sommaren: 

 

Det traditionella plättkalaset i samarbete med Marthakretsen 

lördagen 2.7 kl.12 

 

Läsmöte 14.7 kl.18.30 

 

Gå gärna med i Facebook gruppen Qvis-Vilhelms hembygdsförening rf.  
 
 

Wessölandets Stupades minnesfond 
 

På Vessö har vi de stupades minnesfond och egna minnesadresser. Du kan köpa dem 
på begravningsbyrån men säljs även av Kaj Holmén i Skavarböle, Johan Wiksten i 

Londböle och Ingolf Lindén i Brattnäs. 
 
 
 

HYRA SVENSKBORG: Fre-sö 180 € för medlemmar/ 350 € för icke-medlemmar, för 1 dag 75 
€/100 €, mötesutrymmet för 1 dag 35 €/50 €, köket för 1 dag 50 €/50 € 

Ta gärna kontakt om du undrar något. WUF tackar för gott samarbete! ☺  

ÄR DU NYINFLYYTAD PÅ VESSÖ OCH VILL BLI MEDLEM I WUF? Att gå med i föreningen är 

enkelt! Kontakta oss på WUF:s telefonnummer 040 1902 193 och skriv in dig i föreningen. 

Årsavgiften för vuxna 10 € och för barn 5 € (fakturan kommer hem med post) 

 
Wessölandets ungdomsförening r.f. www.vesso.fi ,  

e-post: info.vesso@gmail.com  
Ansvarig utgivare:  Johanna Backman   tel: 040 773 1110 


