VESSÖ INFO 3/2016
Wessölandets Ungdomsförening r.f. informerar om sina
evenemang via:
- Vår hemsida, www.vesso.fi
- Facebookgruppen Vessö
- Infomail direkt till din e-post. Infomail beställer du via vår hemsida.
- Det Händer i tidskriften Östnyland
Även Vessö-infot i pappersform utkommer ca 3 gånger i året till alla hushåll i Vessö trakten. Alla
kommande evenemang finns även på Svenskborgs anslagstavla. Det går också väldigt bra att
kontakta någon av oss i styrelsen för närmare information.
Följande Vessö info utkommer i januari - februari 2017.
På Ungdomsföreningens årsmöte 13.3.2016 valdes styrelsen enligt följande:
Wessölandets Ungdomsförening rf. Styrelsen 2016
Ordförande Johanna Rosenström tel. 040 5968878
Viceordförande Heidi Tyyskä tel. 040 7755574
Sekreterare Carina Nyholm tel. 040 8395495
Ordinarie styrelsemedlemmar: Donna Karlsson tel. 040 1477007, Marie Dunderfelt tel. 040 7781474,
Catarina Borg tel. 0400 543224
Suppleanter: Johanna Backman, Karin Blomqvist, Mia Borg, Anders Weckström
Kassör: Robert Juslin (utanför styrelsen)

Vessö produkter så som Tor Juslins Vessö förr böcker samt Vessö filmerna finns till salu bl.a. hos
Mia Nyman (Mias Fashion & Fit) Margareta Finnbäck i Nygård och i Tarttis kiosken i Tarkis.
Du minns väl att man kan hyra Svenskborgs unika lokal för olika evenemang och fester för privat
bruk. Bokningar av Svenskborg vid numret: 040 1902 193 WUF
Från och med i år har ungdomsföreningen skaffat sig en egen telefonnummer 040 1902 193 som
är till för t.ex. bokningar av Svenskborg, bokningar av kafferummet på Svenskborg t.ex. för möten
eller andra frågor angående Wessölandets Ungdomsförening rf.

Wessö FBK och Wessölandets Ungdomsförening vill rikta ett stort tack till alla som på
något sätt medverkade vid Välgörenhetsauktionen för Albin Backmans väl och framtid.
”Vi bjöd med hjärtat, inte med plånboken”
Vill du också bli medlem i Vessölandets Ungdomsförening?
Du kanske i många år mottagit Vessö infon, men inte är medlem. Att gå med i föreningen är enkelt! Kontakta
någon av oss i Styrelsen (kontakt uppgifter ovan) och vi skriver in dig i föreningen. Sedan får ni hem skickad en
räkning med medlemsavgiften och du är med!
Årsavgiften för vuxna 10 € och för barn 5 €
Om du redan är medlem kommer fakturan automatiskt hem per post.
Wessölandets ungdomsförening r.f.
www.vesso.fi
e-post: info.vesso@gmail.com
Ansvarig utgivare: Carina Nyholm tel: 040 839 5495
Vice informatör: Donna Karlsson tel: 040 1477007

VESSÖ INFO 3/2016
Ungdomsföreningens evenemangskalender 2016
24 september

Pub kväll med Stefan Paavola. Dörrarna öppnas klockan 20.00
Benitas Café står för A-rättigheterna. Biljetter vid förköp 6 € (kontakta Heidi Tyyskä
tel. 040 775 5574) vid dörren 8 €. Välkommen med och ha en mysig kväll med pub
anda på Svenskborg! Observera att evenemanget är förbjudet för under 18 åringar.

16 oktober

Höstmarknad på Bjurböle torg kl. 13-15 om du vill sälja på torget eller har andra
frågor kontakta Carita Lindström tel. 040 0467832

22 oktober

Konsert Östra Nylands Spelmansgille 60-års jubiléum. Samtidigt lanseras Nothäftet
som Fotocirkelns arbetsgrupp jobbat med som ett tillägg från Toner från Vessö.

5 november

Den traditionella Medlemsfesten. För dem som läst förra infon noga, märkte säkert
att tryckfelsnisse varit i farten angående datumet för medlemsfesten. Korrekt datum
är alltså 5 november! I år står byarna Brattnäs och Bjurböle i tur för arrangemanget.
Biljettförsäljning via byaombud och arrangörer.

18 november

Disco för barn i åldern 0-12 år. Klockan 18.00 – 20.00 DJ FireChief spelar hela
kvällen. Inträde 2 €. Buffé med både sött och salt.

26 november

Lillajulsbasar klockan 10.00 – 12.00 på Svenskborg. Ponnyridning, FBK visar upp
brandbilen, julgrötsförsäljning och många olika försäljare. Vill du sälja på basaren?
Boka ditt bord till Donna Karlsson tel. 040 147 7007 ett bord kostar 10 €

i december

Vackraste Julsångerna på Svenskborg. (eventuellt 14.12.16 ej ännu fastslaget
datum)

i januari

Bingo Traditions enlig bingo kväll på Svenskborg. Många fina priser!

Marthaföreningarna på Vessö informerar
28 oktober

Utfärd till Mat & Vin mässan i Helsingfors. Alla intresserade, även icke marthor är
välkomna med. Anmälningar och mer information fås av Soli Ekholm tel. 0400 842 655

6 januari

Traditionella Trettondagslunchen. Vessö Norra Marthaförening ordnar i år igen
traditionell Trettondagslunch på Svenskborg.

Wessö FBK
Wessö FBK har fått in ett nytt parti med t-skjortor som är till
salu. De finns både röda och svarta skjortor i storlekarna 104,
116, 128, 140, 152, 164, S. M, L, XL, XXL, XXXL.
Priset är 20€, utmärkt julgåva t.ex! Beställ din skjorta via
rosenstrom.johanna@gmail.com Betalning och leverans på
Bjurböle hösttorg 16.10.16 Genom att köpa en skjorta stöder du
FBK-verksamheten på Vessö.
Baksida
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