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Hej!
Visst är det härligt då dagarna blir längre och solen och ljuset
ger energi till oss alla!
Ni har säkert märkt att det varit aktivitet kring Viljans
parkering och björkallé den senaste tiden och att vi planterat
många nya björkar. De gamla björkarna har många sett sin
bästa tid och det var dags att plantera nya. Efter många,
långa och heta talkotimmar med planteringsarbete i början av
maj står björkarna nu ståtligt och väntar på att växa.
Föreningen riktar ett hjärtligt tack till de energiska personer
som igen en gång ställde upp med hjälp! Tack också till de
personer som sköter om
bevattningen av björkarna
under hela sommaren. Ni
kommer att se talkofolk i allén
också under sommaren!
Om du inte ännu dammat av
cykeln inför sommaren är det
hög tid att göra det nu! Någon
kanske tycker att följande inte
kan vara sanning men det är
faktiskt så att det 40:e 3sockenloppet trampas den 8
juni. Det blir alltså ett
jubileumscykellopp och det
kan du ju inte missa!
NSU:s styrelse önskar alla en
skön och aktiv sommar!

Vi ses!
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Hei!
Eikös olekin mahtavaa kun päivät pitenevät ja saamme
enemmän energiaa auringon valosta?
Lienette huomanneet että Viljanin ympärillä on ollut runsaasti
toimintaa viime aikoina kun olemme istuttaneet monta uutta
koivua. Vanhat olivat jo parhaimmat päivänsä nähneet ja
koimme että oli korkea aika istuttaa uusia. Monien toukokuun
alussa suoritettujen pitkien ja kuumien talkootuntien jälkeen
seisovat uudet koivut nyt
uljaasti odottamassa kasvua.
Yhdistys
kiittää
sydämellisesti
kaikkia
innokkaita henkilöitä jotka
taas osallistuivat ja antoivat
auttavia
käsiään!
Kiitos
kuuluu myös heille jotka
kesän
aikana
hoitavat
koivujen kastelun. Tulette
siis
vielä
näkemään
talkooväkeä Viljanin tiellä
kesällä!
Jos ette ole vielä pyyhkineet pölyt polkupyöristä niin nyt olisi
hyvä
aika
sellaiselle!
Niin
uskomattomalta
kun
se saattaa kuulostaa poljetaan tänä vuonna 40:ä 3-Pitäjänpyöräilyä 8. päivä kesäkuuta. On siis oikea juhlavuosi
pyöräilylle ja siitähän et halua missään tapauksessa jäädä
paitsi!
NSU:n hallitus toivottaa kaikille mukavaa ja aktiivista kesää!

Nähdään!
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DIN HJÄLP BEHÖVS!
TALKON PÅ VILJAN
Onsdagen 25.5 från kl. 18
Gårdstalko på Viljan
Vi breder och jämnar ut ny sand på
gårdsplanen och parkeringen. Tag
med kratta och gott humör!
Tisdagen 31.5 från kl. 18
Fönstertvätt på Viljan
Tag gärna med egna tvättredskap
och ännu mera gott humör!
***
Din hjälp behövs för att få Viljan i
skick inför sommarens festligheter!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Prisutdelning från Nsu-mästerskapen i pingis
och terränglöpning arrangeras i samband
med mästerskapet i stövelkastning och
hjärtlunken i höst!
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cyklas onsdagen 8.6.
Start från sandplanen kl. 18-19.
Cykelrutterna 7, 20 och 35 km.
Startavgift 2/4 € inkl. saft, grillkorv
och jubileumsdiplom.
Bland alla deltagare utlottas mycket fina pris!

ALLA MED OCH TRAMPA!

Tapahtuu keskiviikkona 8.6.
Lähtö hiekkakentältä klo 18-19.
Reitit 7, 20 ja 35 km.
Osallistumismaksu 2/4 € sis. mehua, makkaraa
sekä juhlakunniakirja.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan hienoja palkintoja!

TULE MUKAAN!
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DANSAFTON fredag 1.7. kl. 20 - 01

på Söderkulla Gårds utescen med TOMMYS-orkester

TANSSI-ILTA perjantaina 1.7. klo. 20 - 01
Söderkullan kartanon ulkoilmanäyttämöllä
orkesterina TOMMYS

Arr / Järj: SUF

Lö / La 8.10
kl. / klo. 20 - 01
Nickby sjukhus festsal ”SJUKKA”
Nikkilän sairaalan juhlasali
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Planerar du kalas, fester, möten
mm, kom ihåg att du kan hyra
Viljan! På Viljan finns allt vad du
behöver!
Vi hyr även ut ett helvitt tält,
8x5 m, stadig konstruktion.
Närmare info och pris hittar du på hemsidan!
Oletko järjestämässä juhlia, kokouksia?
Vuokraamme myös teltamme (valkoinen), kooltaan 8x5 m.
Lisätietoja ja hinnat kotisivultamme!
Tel / puh. Pia 050 4452795

www.norrasibbouf.fi

Gör som NSU,
beställ grävningsarbetet av Peter!

Firma Peter Krogell
040 506 6860
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NSU HÄNDELSEKALENDER
TAPAHTUMAKALENTERI
25.5 GÅRDSTALKO PÅ VILJAN / PIHATALKOOT VILJANILLA
31.5 FÖNSTERTVÄTTNING PÅ VILJAN /
IKKUNOIDEN PESU VILJANILLA
8.6 40. 3-SOCKENLOPPET / 40. KOLMENPITÄJÄN PYÖRÄILY
1.7 SUF-SOMMARDANS PÅ SÖDERKULLA GÅRDS UTESCEN
TANSSIT SÖDERKULLAN ULKOILMANÄYTTÄMÖLLÄ
25.9 SUF-MARKNAD I NICKBY
MARKKINAT NIKKILÄSSÄ
8.10 HÖSTDANS I NICKBY SJUKHUS FESTSAL
SYYSTANSSIT NIKKILÄN SAIRAALAN JUHLASALISSA

FÖLJ OCKSÅ MED INFO PÅ
ANSLAGSTAVLORNA, HEMSIDAN OCH
FÖRENINGSSPALTEN I ÖSTNYLAND
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