
Svenska veckan 2015 med EBUF
Hela landet firar
Svenska veckan är höstens största kulturevenemang på svenska! Veckan firas årligen den vecka då 
Svenska dagen infaller. I år deltar 15 orter i firandet av Svenska veckan; Uleåborg, Karleby, Kristinestad, 
Björneborg, Åbo, Kimitoön, Tammerfors, Lahtis, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Vanda, Borgå 
och Lovisa. Svenska dagens huvudfest firas i år i Kotka.

Motto för EBUF 1–8.11.2015
Esbobygdens ungdomsförbund r.f. (EBUF) vill i år lyfta fram sina medlemsföreningars och Musikinstitu-
tet Kungsvägens aktiviteter under Svenska veckan 2–8.11 – för att ge föreningarna mer synlighet och 
för att öka Esbobornas medvetande om ungdomsföreningarnas verksamhet och deras fina UF-hus! 
EBUF startar firandet redan 1.11.2015!

Söndag 1.11 
Barnfest på G18 i Helsingfors kl. 11–14
Finns sommarteater deltar med sånger och dan-
ser ur LasseMajas Detektivbyrå – Sommarmyste-
rierna! då Finlands Svenska Ungdomsförbund i 
samarbete med flera andra organisationer och pri-
vatpersoner arrangerar en barnfest i SFV-huset 
G18 i Helsingfors. Alla barnfamiljer är välkomna! 
Lekar, pyssel, hoppslott, musik och fotografering 
m.m. För deltagande betalar man enligt förmåga 
och samvete. Pengarna går oavkortat till Röda 
Korset. FSU bjuder också in barn från flyktingan-
läggningarna i Helsingfors! 

Uf-huset Valhalla 90 år!  Esbo västra ungdoms-
förening i Köklax firar med öppet hus från kl. 16! 
Valhallavägen 14.

Måndag 2.11          
Uf-rörelsens frågesportstävlingar på Carlberg 
kl. 19.00 för knattar, juniorer och allmän klass. Ut-
tagningstävlingar inför NSU-finalen (sö 22.11 kl. 
15).  Gammelgård, Ungdomsvägen 10.

Öppet hus kl. 18–19.30 hos Mattbynejdens uf på 
deras hobbykväll för barn, ungdomar och vuxna i 
Mattlidens skolas slöjdsal (högstadiet), Mattliden 1.

Visafton kl. 18.30 i musiksalen i Vindängen i Ha-
galund med MIK:s sånglärare och elever som bju-
der på en kväll med kända och okända visor. Gratis 
inträde. Vindgränden 6 A/B.

Tisdag 3.11 
Uf Södrik Svenskars Lekskola Sockan firar årets 
Mulleavslutning i och kring uf-huset Stenhalla i 
Noux, hos Föreningen för Nytta och Nöje i Noux, 
Herrbackav.  5. 

Torsdag 5.11 
Allsångskonsert kl. 18 med Benny Törnroos och 
Calle Pettersson i Vindängens restaurang i Haga-
lund. Medv. Pure Voices och Cavatina från MIK 
samt pensionärskören Furorna. Kaffeservering från 
kl. 17! Vindgränden 6. 

Fredag 6.11 
Svenska dagenfest kl. 19 på Carlberg hos Gam-
melgård ungdoms- och allmogeförening. Tor Lind-
holm presenterar Kuba i ord och bild. Sång och 
musik med Visans Vänner. Kaffe med salt och sött 
för en liten slant, varm gemenskap. Fritt inträde! 
Ungdomsvägen 10, Gammelgård.

Lördag 7.11 
”Vi kastar loss” – fest kl. 18, med tre-rätters mid-
dag, högklassig underhållning, info om Logens 
framtid och Kameleonten-projektet. Kvällen av-
rundas med dans till tonerna av Hott File. Åbovä-
gen 100, 02710 Esbo. Mer info: www.logenuf.fi.

Söndag 8.11 
Fars dag.


