VESSÖ INFO 1/2018
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 april – maj 2018.

Vessö produkter så som Tor Juslins Vessö förr böcker samt Vessö filmerna finns till salu bl.a. hos
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, möten
och fester för privat bruk.
Bokningar av Svenskborg vid numret: 040 1902 193 WUF

Vill du också bli medlem i Wessölandets 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
Informatör: Marie Dunderfelt tel: 040 7781474

VESSÖ INFO 1/2018
Ungdomsföreningens evenemangskalender 2018

10 februari

Wessö Race körs i år på Londböle banan Snäckviksvägen 49.
Håll utkik på facebook för mer information. Väderreservation. Arr. Wessö FBK och
Wessölandets Ungdomsförening.

11 februari

Minnesstund. Wessölandets Stupades minnesfond håller en minnesstund på
Svenskborg klockan 12.00 för att hedra de 3 män som stupade i Londböle för hundra
år sedan. Pro Patrian avtäckes med förnyelser. Kaffeservering. Gratis inträde.

3 mars

Lontila LeMans åkerrally. Väderreservation.

11 mars

Wessölandets Ungdomsförening r.f. årsmöte på Svenskborg klockan 17.00.
Stadgenliga ärenden. Kaffeservering. Alla välkomna!

31 mars

Påskäggsjakt. Påskharen har gömt sina påskägg på svenskborg. Nu behöver vi hjälp
att samla ihop dem. Vi träffas på svenskis klockan 12.00. Gratis evenemang för barn i
alla åldrar.

14 april

Städtalko på Svenskborg klockan 10.00. Alla mycket välkomna med och vår städa på
Svenskorg, inventarie av köket, fönster tvätt etc.

Juli

Vessörundån preliminärt datum 19.7.

Norra Marthaföreningen informerar
24 februari

Välkommen med på en resa till Von Wrights utställning på Ateneum. Alla är
välkomna med även icke marthor. Anmälan senast 16.2 till Soli tel. 0400 802687 mera
info på www.vessonorra.martha.fi

28 februari

Årsmöte på Svenskborg klockan 19.00. Stadgenliga ärenden. Kaffeservering.

14 april

Resa till Vårmässan i Helsingfors med Forsbloms buss. Alla är välkomna med!
Anmälning till Soli tel. 0400 802687. Mera info efter årsmötet.
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