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HBK 120 år
Musikklasser på svenska
Evenemangskalendern

INFOSIDAN

”EN VARM SKÖN
KVÄLL”
SHOW & DINNER
MED
HELSINGERS
lör. 9.4.2016 kl. 19
på Björkhem i Vandaforsen
Biljetter 30 euro
Information och biljetter:
marja-leena.lehikoinen@
kolumbus.fi
tfn 050 338 5803
Vanda ungdomsförening

LIVET ÄR FÖR KORT FÖR
ETT DÅLIGT VIN!
Vet du inte riktigt vilka viner du skall köpa
eller hur du ska välja vin på restaurang?
Kom med i Vanda Munskänkarnas
verksamhet och lär dig mer om vin och hitta
nya vänner!
Det krävs inga förhandskunskaper,
bara ett intresse för vin.
Kom med som ”gäst” och se vad vi håller på
med, bestäm dej sedan om du vill bli medlem.
Vårens program hittar på våra hemsidor:
www.munskankarna.fi/vanda
Gäster anmäler sig till ordförande Göran
Stenman, g.stenman@kolumbus.fi
gsm: 0400 434 506
Ta med egna vinglas, 6 st/ person.

Föreningen i östra Helsinge

En förening med verksamhet för alla åldrar
Barn: Simskolor planeras i april
Familjecafé, måndag kl. 9.30 – 12.00 (Martinristi)
Skolelever:
Fritids’ alla eftermiddagar (öppet även under lov)
Bollklubb måndag kl. 15 – 16 (åk 3 – 5)
Ungdomar:
Flickklubb, måndag kl. 18 – 20 (åk 6)
Pojkklubb, fredag kl. 17 – 19 (åk 6)
Café F’, torsdag kl. 17.30 – 21 (tonåringar)
Flickcafé, tisdag kl. 17.30 – 20 (tonåringar)
Medelålders: Friskvårdskvällar
Seniorer: Seniorcafé, måndag kl. 9.30 – 11.30

Välkommen på vårmöte 16.3 kl.18.30
Bredängsgränden 5D1 på Fritids’
Du kan besöka vår hemsida
www.folkhalsan.fi/vastrahelsinge
eller ring Fritids’ 09-8783423, 044-7881095

DAGKOLONI PÅ HELSINGGÅRD,
FÖR LÅGSTADIELEVER
(20 PLATSER)
1–15.8.2016
Vi har öppet kl. 8–16, serveras lunch vid 11-tiden
och mellanmål vid 14-tiden. Barnen är med och
planerar programmet (utflykter, lekar…). Priset är
10 € /dag o. barn, dvs. även möjligt att delta bara
några av dagarna.
Ansvarig ledare: Sara Karlsson.
Anmälan tas emot endast per e-post;
patrik.karlsson@vantaa.fi
Arr. Folkhälsan i Östra Helsinge r.f.
folkhalsan.fi/ostrahelsinge
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INFOSIDAN

VISSTE DU ATT

LEDAREN

BÄSTA LÄSARE

D

et nya året 2016 har redan bjudit på både snö och
kyla – förhoppningsvis blir det också många varma
tankar och goda idéer för framtiden! Svenska kommittén planerar ge ut fem nummer av infobladet Vanda
Nytt i år. Bladet utges både i tryckt och elektroniskt format.
Ni, bästa läsare, kan vara med och utforma innehållet i bladet
genom att skicka in färdiga texter eller tipsa om
sådant som ni vill att vi ska skriva om! Kolla utgivningsdatumen längst ner på sidan.

Ur Svenska kommitténs verksamhetsberättelse för
2015 vill jag lyfta fram följande: kommittén sammankom till fyra möten som alla har varit öppna
för allmänheten. Vi gav utlåtanden och ställningstaganden om svenska namn på skyltar och
byggnader samt behandlade invånarrespons om
svensk service till bl.a. Affärsverket för mun- och
tandhälsa. Samarbetet med tjänstemannagruppen som jobbar med att förverkliga Vanda stads
tvåspråkighetsprogram fortsatte och kommer
naturligtvis att utvecklas under år 2016. Svenska kommittén
har också beviljat understöd till föreningar från sina områdesmedel i ungefär samma utsträckning som
tidigare år.
Svensk information till stadens
invånare är en av huvudpunkterna
i kommitténs verksamhet. Ett bra
exempel på vad det kan betyda
i praktiken är att Vandaguiden
år 2015 uppdaterats i elektronisk
form. I Vandaguiden hittar du
kontaktuppgifter till svenskspråkiga tjänstemän, politiker, föreningar
och organisationer i Vanda.

Prenumerera
på e-versionen av
Vanda Nytt!
Kontakta:
vanda.nytt@vantaa.fi

Mera om svensk service och rådslaget, som kommittén ordnade redan i början av februari i år kan du läsa om längre fram
i bladet. Kom gärna med på våra öppna möten och följ oss på
vår Facebook-sida Vi Vandasvenskar!
Välkommen med och forma Vanda Nytt och Svenska kommitténs verksamhet under år 2016!
Solveig Halonen
ordförande
Svenska kommittén

VANDAGUIDEN UPPDATERAD OCH
PUBLICERAD
Vandaguiden har under
slutet av hösten 2015
uppdaterats. Guiden
med kontaktuppgifter
till politiker, stadens
tjänstemän samt föreningar med verksamhet
på svenska hittas på
www.vanda.fi/publikationer.
– Guiden har ett nytt
layout format, vilket
gör att uppgifterna kan
uppdateras mycket
enklare än tidigare, säger områdeskoordinator Malin Hauk som sammanställt den
uppdaterade Vandaguiden.
Ifall du upptäcker fel, att någon uppgift
saknas eller det har skett förändringar i
styrelsernas sammansättning, skicka ett
e-post meddelande till adressen
vanda.nytt@vantaa.fi.
TIDNINGAR FRÅN HELA VÄRLDEN!
Gå till www.helmet.fi - e-bibban - tidningar- logga in på e-tidningstjänsterna och
välj t.ex. PressReader / PressDisplay som
erbjuder mer än 4 000 tidningar och tidskrifter från ca 100 länder på över 60 olika
språk. Det omfattande utbudet innehåller
utländska tidningar som Le Monde och
The Washington Post. Tjänsten är också
tillgänglig på distans. För att logga in dig
behöver du en internetförbindelse och
bibliotekskortets nummer.
Kontakta gärna ditt närbibliotek om du
behöver mer information!
SVENSKA PÅ BIBBAN
Vill du hjälpa finskspråkiga att tala
svenska? Fritt diskuterande på svenska i
Myrbacka bibliotek.
Välkommen med!
Förfrågningar: Eija Koroleff och
Yrsa Holmström 09 8393 5568
Plats: Myrbacka bibliotek, Datasalen
Påltorget 3, 01600 Vanda
Datum och tid:
17.2.2016 kl. 13–14.30
16.3.2016 kl. 13–14.30
13.4.2016 kl. 13–14.30
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AKTUELLT

HÄLSOVÅRDEN PÅ SVENSKA
UNDER LUPP

O

nsdagen den 3.2 samlades
stadens ledning, de svenskspråkiga experterna och
vandasvenskarna för att diskutera hur den svenska social- och hälsovården kunde förbättras. Redan på
förhand stod det klart att många invånare uppfattar att servicen och framför allt bemötandet kunde förbättras,
speciellt inom servicen till de vuxna. Det
upplevs som krävande att t.ex. få ett
chockerande sjukdomsbesked och i den
situationen diskutera praktiska arrangemang och känslor på ett annat språk än
modersmålet, men även flera åldringar påtalade otrygghetskänslan då inte
kommunikationen fungerar.
– Vi kan inte förbättra allt över en
natt, men vi försöker så gott vi kan med
de resurser vi har, sa biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen.
Den svenska servicen prioriteras
högre i år. Det här visar konkreta åtgärder som redan genomförts eller
inom kort kommer att implementeras
så som språkkurser för att personalen
bättre skall kunna boka tider eller göra
en vårdbedömning på svenska, att fler
svensktalande rekryteras och att informationen på hemsidan utvecklas framförde ekonomi- och förvaltningsdirektör
Ari Toiva.
– Vi försöker organisera arbetet så
att det finns en skötare i varje team som
kan svenska, sa Timo Aronkytö direktör
för handikapp- och åldringsservicen.
Så är det tyvärr inte i nuläget. Vid behov kan man köpa fler omsorgsplatser
på svenska, ifall de svenska platser som
finns vid Folkhälsanhuset i Dickursby
inte räcker till för den åldrande befolkningen. Den som har ett omsorgsbehov
har rätt att själv välja var personen vill
ha tjänsten och kan då välja service-
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boenden även i Helsingfors eller Esbo,
om personen hellre vill utnyttja tjänsten
där.
Jarmo Kantonen, direktör för hälsovårdsservicen, poängterade att alla
redan idag kan välja en egen listläkare,
som kan ge service på svenska. Vilka
dessa läkare är hittas i Vandaguiden.
Anna Cantell-Forsbom, servicechef
vid familjeservicen, medgav att förbättringar behövs bl.a. gällande hemvården
för barnfamiljer och social- och krisjouren samt att det behövs kollas upp att
faktiskt alla blanketter finns på svenska
och informationen skall förbättras. Däremot fungerar t.ex. rådgivningen och
skolkuratorsverksamheten väl.
Kallelserna till tandläkare har en
längre tid till 90 % varit på finska och
efter att ha fått sig tillskickat ett av de
brev som skickats ut lovade direktören
för mun- och tandhälsa Joona Iso-Lotila att de svenska brevbottnen uppdateras.
Flera konkreta förbättringsförslag
togs fram. Svenska kommitté medlemmen Mae Cedercreutz-Pesonen förde

fram idén att inom staden uppmuntra införandet av språkambassadörer,
vanliga anställda med en god svenska,
som finskspråkiga kan öva sig i muntlig
svenska t.ex. över en kopp kaffe för att
i praktiken våga ge service på svenska.
Införandet av språktillägg för
svensktalande, både som en morot vid
rekryteringen men även för att få goda
anställda att stanna, lyftes upp både i
enkäten och under kvällen. Telefonköandet till hälsovården behöver därtill bli
smidigare; kötider på över 30 minuter är
vanliga och informationen medan man
väntar ges endast på finska. Läkarna
behöver en snabbkurs i hur de skriver
ut sjukintyg, recept, remisser och laboratorieprovsresultat på svenska och den
här kursen kunde t.o.m. ske virtuellt som
en inlärningsvideo kompletterat med en
kort skriftlig instruktion.
Utvecklingen går i rätt riktning och
Svenska kommittén fortsätter att följa
med att den svenskspråkiga servicen utvecklas i rätt riktning.
Text och bild: Malin Hauk

Välkommen på öppen flyktinginfo och
diskussion på svenska on 2.3.2016 kl. 18–20
Vanda stadshus, fullmäktigesalen, Stationsv. 7, Dickursby
”Staten behöver fler invandrare – flyktingar en positiv möjlighet”
Eva Biaudet, riksdagsledamot
”Flyktingläget i Vanda”
Hilkka Linderborg, servicechef, invandrarservicen, Vanda stad
”Frivilligarbete”
Heidi Salminen, diakon, Vanda svenska församling
Moderator: Patrik Karlsson, stadsfullm./stadsstyrelseled.
Arr. SFP i Mellersta Vanda

AKTUELLT

DICKURSBY KYRKAS KVARTER FÅR
BOSTADSHUS OCH EN NY KYRKA

D

ickursby kyrka har i åratal lidit
av mögelskador och ohälsosamma utrymmen. Reparationer
skulle ha blivit för dyra, så Vanda kyrkliga samfällighet beslöt hösten
2012 att riva kyrkan i stället för att utvidga den. Kyrkobyggnaden togs stegvis ur
bruk 2013–2014.
Samfälligheten beslöt tillsammans
med staden att kyrkans kvarter bör utvecklas så, att dess bostads- och affärsareal ökar och att kyrkan säljer tomterna, men att kyrkan fortfarande har plats
för samfällighetsförvaltningen, de ge-

mensamma tjänsterna, Tikkurilan seurakuntas och Vanda svenska församlings
utrymmen samt en ny kyrkobyggnad.
Staden började förbereda en ändring i detaljplanen för den mellersta
delen av kvarteret mellan Vallmovägen,
Konvaljvägen, Stationsvägen och Missnestigen. En anbudstävling öppnades
för att få in lösningsförslag på hur byggnaderna skulle kunna placeras och utformas.
I förslagen skulle varje tävlande part
beakta två olika alternativ: 1) gamla kyrkan blir kvar, 2) gamla kyrkan rivs och
andra byggnader byggs
på dess plats. Den nya kyrkan, som byggs i vilket fall
som helst, placeras ännu
synligare vid Stationsvägen. Stadsmuseet förespråkar bibehållandet av den
gamla
kyrkobyggnaden,
men i det fallet får den annan än kyrklig verksamhet.
I tävlingen deltog 6 olika parter med 12 olika förslag på byggnader med ca
Tävlingsbidrag A med gamla kyrkbyggnaden (ljusröd) kvar
150–400 nya bostäder och
och den nya kyrkan (mörkröd) fastbyggd i den.

Tävlingsbidrag E med gamla kyrkan riven.
Bostadshusen och deras gård får mera plats
bredvid den låga nya kyrkan.

ca 1500–4000 m² nya affärsutrymmen.
Bidragen var till påseende t.o.m. 29.1.
Samfälligheten har begärt in offerter av
entreprenörer och avgör tävlingen vid
sitt möte 9.3. Sedan underställs beslutet
ännu kyrkostyrelsen.
Planeringen av den nya kyrkan
pågår parallellt med kvarterets planeringsprocess och detaljplaner utarbetas
efter att man slagit fast det vinnande
alternativet. Den nya kyrkan kan börja
byggas genast när ändringen i stadens
detaljplan har godkänts, tidigast år 2017.
Text: Max Mannola

POHJOLA-NORDEN R.F. I VANDA

FRÄMJA NORDISKT SAMARBETE – BLI MEDLEM!

P

ohjola-Norden r.f. främjar nordiskt samarbete och gör Norden
känt. Det gemensamma kulturarvet och språket utgör en fast
del av nordismen. Ett förslag om nordiskt medlemskap lanserades nyligen vid
Nordiska rådets session. Pohjola-Norden
i Vanda r.f. har verkat snart i 70 år. Föreningen behöver nya medlemmar.
Pohjola-Norden r.f. samt bl.a. PohjolaNorden i Vanda r.f. har en egen nätsida:
www.pohjola-norden.fi. Där finns också
möjlighet att ansluta sig. Det finns olika
slag av medlemskap. Person- och familjemedlemmar är de vanligaste.
• PERSONMEDLEM. Medlemmar hör till
föreningen på hemorten och kan delta
både i den lokala och i den riksomfattande verksamheten. Redan genom att
bli medlem stöder man det nordiska
samarbetet. Pohjola-Norden erbjuder
dessutom sina medlemmar en tidskrift
och ett flertal medlemsförmåner. Man
är medlem ett år i taget.

• STÖDMEDLEMSKAP. Det är också möjligt att ansluta sig som stödmedlem.
• UNGDOMSMEDLEM. 15–29 -åringar kan
gratis bli medlem i Ungdomsförbundet.
• FAMILJEMEDLEM. Om det redan finns
en medlem i din familj, kan du bli familjemedlem.
• SAMVERKANDE MEDLEM. Även din organisation kan bli medlem. Samverkande
medlemmar kan ställa upp sina representanter i valen till Pohjola-Nordens
beslutsfattande organ och på så vis
påverka det nordiska samarbetet.
• SKOLMEDLEMSKAP. Skolmedlemmar får
aktuellt material om Norden och information om nordiska kurser, stipendier
och nytt läromaterial.
• BIBLIOTEKSMEDLEMSKAP.
Biblioteksmedlemmar får biblioteksveckans material automatiskt, Pohjola-Nordens
samt Föreningen Norden i Sveriges
medlemstidning, samt hjälp med att
bygga en Norden-hylla i sitt bibliotek.

• FÖRETAGENS SAMARBETSAVTAL. Samarbetsparterna erbjuds synlighet i nordiska sammanhang såsom PohjolaNorden tidningen, näringslivsseminarierna och i olika publikationer.
Ta kontakt, tack!
Hans Markelin
Ordförande: Pohjola-Norden i Vanda r.f.
markelinehans@gmail.com
0400 425 718

NORDISK LÄSECIRKEL
Kom med och läsa nordiska
författares böcker och diskutera
dem i en tvåspråkig grupp.
Läsecirkeln är öppen för alla,
gratis och träffas på Dickursby
biblioteks vuxenavdelning
måndagarna 15.2, 21.3, 18.4 och
16.5 kl. 18. För mera information,
kontakta lisbet.muurinen@
vantaa.fi
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AKTUELLT

HELSINGEBYGDENS KÖR (HBK)

H

BK grundades år 1896 och fyller
detta år 120 år. Just nu har kören ca 35 sångare i fyra stämmor, sopran, alt, tenor och bas.
Körens mål är att ge sångarna möjlighet
att utvecklas som körsångare samt erbjuda en stimulerande social miljö. Kören övar torsdagskvällar på föreningshuset Helsinggård i Dickursby.
Dirigent sedan 2013 är den mångsidige och engagerande Kristian Nyman
som är född och uppvuxen i Vanda. Han
är frilansmusiker, pianist och kapellmästare. Senast var han huvudansvarig kapellmästare för musikalen Mamma Mia!
Under hans ledning har kören uppfört
bl.a. Mozarts requiem i Krakow, Sibeliuskonserter och en filmmusikkonsert.
Med sina tidigare långvariga dirigenter (Per Snickars 1966–1996, Håkan
Wikman 1996–2012) har kören framfört
bl.a. Händels Messias, Mozarts c-mollmässa, moderna mässor, folkmusik,
pop- och rockmusik. Kören har rest i Norden, Estland och Polen samt deltagit i
sångfester.
Körens årliga julkonsert i Helsinge
kyrka S:t Lars, då kyrkan fylls till sista
plats, är en viktig tradition i många Vandabors julfirande. Andra återkommande evenemang är vårkonserten i maj,
på senare år även Vårens första gök, en
supékonsert i mars-april.

I början av terminen tar kören emot
nya sångare, du är varmt välkommen
om du kan sjunga och har litet körvana!
Mera info på www.hbk.fi.
Kören har ett händelserikt år 2016
framför sig, välkommen med!
12–13.3 Körläger
17.3 Kaffekonsert
8.4 Teaterresa till Åbo

28.5 Jubileumskonsert & -sits
10–12.6 FSSMF:s sångfest i Karleby
-regelbundna övningskvällar på torsdagar kl. 18.30–21.30
År 2017 bl.a. utlandsresa ….
Text: Catarina Ekström
Bild: Kristian Nyman

MUSIKKLASSER STARTAR

I MÅRTENSDALS SKOLA OCH HELSINGE SKOLA

U

ndervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt förra
hösten att musikklasser inrättas
i Mårtensdals skola och Helsinge
skola. Verksamheten kör i gång stegvis.
I Mårtensdals skola startar musikklasserna från hösten 2016 i årskurserna 3–6
och i Helsinge skola startar musikklasserna hösten 2017 i årskurs 7, hösten 2018
i årskurs 8 samt hösten 2019 i årskurs 9.
Elever som går i musikklass har 4
lektioner musik i veckan. Läroplanen för
musikundervisningen i musikklass är en
fördjupning av den allmänna läroplanen i musik.
– Vi kommer att betona det praktiska
musicerandet i form av samspel, sång
och rytmik, säger Hanna Mannerström,
som fungerar som musiklärare i musikklasserna. I undervisningen ingår en
mångsidig användning av instrument,
körsång och musik och rörelse, men också musikteori och musikkunskap.
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Ansökan till musikklasserna sker i år
senast den 12 februari och gäller elever
som går i klass 2–5. Ansökan sker via en
ansökningsblankett som fås via skolan.
Elever från alla skolor i Vanda samt elever från grannkommuner, som har avtal

om skolgång i Vanda, kan ansöka om en
plats i musikklass. Från och med läsåret
2016–17 ansöker man till musikklass i
årskurs 2 och 6.
Till musikklasserna antas eleverna
på basen av lämplighetstest. Musikklassverksamheten samarbetar med
Vanda musikinstitut och elever som ansöker om en plats i musikklassen kan
samtidigt ansöka om en plats vid musikinstitutet. Musikklassen riktar sig till
elever som har ett stort intresse för musik och som har förutsättningen att jobba i grupp och utvecklas musikaliskt.
– Jag kommer att utgå från de elever
som börjar i musikklasserna och deras
intressen, säger Hanna Mannerström,
men jag planerar redan en större produktion som vi kan jobba med och samtidigt nå ut i Vanda och visa vad vi håller på med. Jag ser sammusicerandet
och det egna skapandet som viktiga
ingredienser i vår verksamhet.

INFOSIDAN

TUF, TAVASTBY SVENSKA
UNGDOMS- OCH
ALLMOGEFÖRENING R.F.

”BLUES IN THE NIGHT”
– KLUBBKVÄLL PÅ FERNISSA

to 10.3 kl. 18.30
Musikinstitutets Popjazzelever är i elden. Fritt inträde.
Välkomna!
Vanda musikinstitut – svenska enheten
www.vmo.fi/vmise

KLINGANDE HUSET

– KOM MED OCH PRÖVA PÅ INSTRUMENT!

Vi verkar som en samlingspunkt för svenskspråkiga
vandabor i västra Vanda där vi har vår föreningslokal Bygård i Tavastby. På Bygård har vi vårt
”Gubbdagis”, dvs. en klubb för äldre lediga herrar
som träffas varje tisdag eftermiddag för att diskutera lokala och globala händelser och förbättra
världen. På Bygård övar också sångföreningen
Vivandi tisdag kvällar. Dessutom träffas vinkännarna Munskänkarna här en gång per månad för att få
information om och avsmaka utsökta viner. Vanda
Teaterförening övar under vinterhalvåret på Bygård
för sin sommarteater som hålls på Veininmyllys
utescen.
Till alla dessa aktiviteter liksom också till föreningen är nya medlemmar hjärtligt välkomna. Bygård
hyrs också ut för bröllop, födelsedagsfester, studentfester, osv.

Lärarna är på plats och hjälper dig att välja just ditt
instrument. Välkommen hela familjen!
• to 31.3 kl. 17.30–19.30 i Myrbacka, Dammvägen 2 B
• lö 2.4 kl. 11–13.30 i Dickursby, Näckrosvägen 4
(bibliotekshuset)
Vanda musikinstitut – svenska enheten
www.vmo.fi/vmise

Gå gärna in på vår hemsida tuf.eget.net eller kontakta föreningens ordförande Stig Söderström på
040 5458943 för mera information.

VANDA MUSIKINSTITUT – SVENSKA ENHETEN

Våren
2016

BABY- OCH KNATTERYTMIK

Kom med och sjung och dansa med ditt barn!

MÅNDAGAR DICKURSBY, VIOLVÄGEN 15 (ORVOKKI)

• kl. 15.15–16

Knatterytmik 1–2 år

ONSDAGAR MYRBACKA, DAMMVÄGEN 2 B

• kl. 10–10.45
• kl. 15.15–16

Knatterytmik 1 år
Babyrytmik 2–8 mån NY GRUPP!

Pris 90 € / termin
Mera info: musiklärare Birgitta Vanhala 043 830 1064,
birgitta.vanhala@vantaa.fi
Anmälan på nätet: www.vmo.fi/vmise
Gilla också på Facebook (VMISE)
Vanda musikinstitut - svenska enheten • www.vmo.fi/vmise
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EVENEMANGSKALENDERN
Obligatoriska bokningar taidetalo.
toteemi@vantaa.fi eller 09 8393 5499
Skådespelarna Anna Louhelainen och
Oswald Basten från Nukketeatteri Annos
använder sig av clowneri och dockteater
för att ge uttryck åt föreställningen Och
korna flyger.
S.O.S., S.O.S. –mjölken är slut! Clownernas
enormt stora mjölkburk står tom… men
ingen panik; de listiga clownerna bestämmer sig för att bygga en riktig mjölkrobot.
Rörelse, musik, clowneri och dockteater
förenar den nästan ordlösa berättelsen
om människoförhållanden, naturen och
teknologin. Föreställningen blir extra rolig
då publiken får följa med tillverkningen av
en riktig robotdocka.
Regi: Oswald Basten

NUKKETEATTERI ANNOS:
OCH KORNA FLYGER!
Torsdag 21.4 kl. 9.15, Barnens kulturhus
Totem, Myrbackavägen 6
För barn + 3 år,
längd cirka 30 minuter
Biljetter 5 € vid dörren, endast kontant
betalning.

BRAVO! INTERNATIONELL
TEATERFESTIVAL FÖR BARN OCH UNGA
13–20.3

DICKURSBY SKOLA, IDROTTSV. 4:
Truppgymnastik 8–10 år

HELSINGE SKOLA, ÖVITSBÖLEV. 3:
On 18–19.30

Cheerleading 8–10 år

VÄSTERSUNDOMS SKOLA, HETBACKAV. 3:
Må 18–19
Må 19–20.30
		
Ti 18–19
Ti 19.15–20.15
To 18–19

Redskapsjumpa, nybörjare 7 år uppåt
Redskapsjumpa, erfarna gymnaster
10 år uppåt
Hopprepsjumpa för flickor och pojkar
Herrmotion
Föräldra- och barnjumpa

HEVOSHAAN KOULU, HÄSTHAGSV. 17:
Må 18–19
Må 18–19
Sö 15–16
Sö 16–17
Sö 17–18
Sö 17–18

PAPPELAPP – FÖRESTÄLLNING KL. 13
För barn +3 år, längd 35 min + 15 min. lektid
för barn, nästan ordlös)
Biljetter 7 € vid dörren (familjebiljett 15 €),
endast kontant betalning.
Obligatoriska bokningar: taidetalo.
toteemi@vantaa.fi eller 09 8393 5499
PAPPGREJ-WORKSHOP KL. 14–16
Inspirerad av föreställningen kan man
efteråt tillbringa en stund i workshopen där
man tillverkar spännande saker av papp
tillsammans med en vuxen.
Amai-Figurentheater, ett gästspel från
Tyskland

GIF TOPPEN:S
VERKSAMHET
2015–2016
Ti 18–20

BRAVO! -FAMILJELÖRDAG I MYRBACKA
Lördag 19.3 kl. 13–16, Barnens kulturhus
Totem, Myrbackavägen 6

Barnjumpa 4–6 år/sal 1
Temajumpa damer/sal 2
Dans 10–13 år
Sportmix 7–9 år
Barnjumpa 4–6 år/sal 1
Powerjumpa för vuxna/sal 2

Läs hela Kulturkarusellen från
e-publikationen: http://www.
e-julkaisu.fi/Vantaa/kulttuuri/
kulturkarusellen_varen_2016/

PÅSKPYSSEL lö. 19.3 kl. 10–13 i Bagarstugan, Kurirv. 1.
Församlingen står för material och servering. Våra
barn- och hjälpledare finns på plats och hjälper till där
det behövs.
FÖRSAMLINGENS LÄGER I SOMMAR Dagsläger för
barn i förskolan och åk 1–6 ordnas 6–10.6, 13–17.6 och
20–23.6 kl. 8.30–16.30 på Helsinggård, Konungsv. 2.
Pris: 65 €/vecka. Anmälningsblankett finns på hemsidan fr.o.m. 1.3
Drama- och konstläger för barn i förskolan och åk 1–6
ordnas 8–12.8 kl. 9–15 i Bagarstugan,
Kurirv. 1. Pris: 50 €. Anmälningsblankett finns på hemsidan fr.o.m. 1.3
KYRKOSTUNDER FÖR BARN En stund med sång,
berättelse och bön i klubbutrymmet i Brännmalmen,
Kornv. 10, to. 3.3, 7.4 och 12.5 kl. 9.30 och i Martinristi
församlingscenter, Bredängsv. 2, fr. 4.3, 1.4 och 13.5
kl. 9.30.
Mera information: alexandra.blomqvist@evl.fi
eller tel. 050 566 8266

CAMPO, SKIDSPÅRSGRÄNDEN 2:
To: 10.30–11.30 Babyrock
Anmälningar: www.toppen.idrott.fi

www.vandasvenskaforsamling.fi
facebook.com/vsfungdom
facebook.com/VandaSvenskaForsamling

