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Höstmarknad och Sopplunch på Svenskborg lö 1.10 kl. 11-14 
Höstmarknad med sopplunch för hela familjen på Svenskborg lö 1.10 kl. 11-14. Vi får 
demonstration, råd och tips om kötthantering av köttmästare Peter af Björksten. Efter 
kl. 12 serveras det köttsopplunch och skärgårdslimpa för 10€ per person. Kaffe med 

morotskaka 5€ per person. (Ifall du bara kommer på soppa kommer du kl. 12) 
Försäljning av närproducerade produkter. Lotteri 

Arr. Borgånejdens marthor rf 
 

Barnfest sö 30.10 kl 12-15 
Söndagen den 30 oktober kl. 12 ordnas det barnfest på Svenskborg. Kom med era 
barn eller barnbarn. Roligt evenemang för hela familjen. Ni får chansen att klappa 

Hemböles djur (med väderleksreservation). På plats finns även Wessö FBK med sin 
brandbil. Kl. 14 får vi lyssna på Arne Alligator inne på Svenskborg. 

Korvgrillning och Buffé 
Pris 12€ per barn (10€ för WUF barnen) 

 
Wessölandets ungdomsförenings 120-årsjubileum lö 5.11 kl 18 

I år är det jubileumsår för ungdomsföreningen då vi fyller 120 år. Lördagen den 5 
november kl. 18 ordnas det fest på Svenskborg. Fint program i trevlig samvaro. 

Vessöbon Katarina Lind ”Kattis & Johi” spelar och sjunger för oss medan vi får njuta 
av god mat av Vessös egna Wollis. Meddela gärna om eventuella matallergier. 

I priset ingår mat, matdryck och kaffe med kaka. 
Kvällen avslutas med dans till tonerna av Fellows. 

Priset för festen är 40€ 
Biljetterna fås av styrelsemedlemmar eller byaombuden på Vessö. 
Man kan betala in direkt på WUF:s konto FI13 5544 0750 0178 83 

 

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

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 € 

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

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


