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Hej bästa läsare!

Hoppas att du har haft en skön och avkopplande sommar!
Nu  när  kvällarna  åter  mörknar  är  det  dags  för
höstsäsongens Byablad!

NSU har  också  firat  sommarlov  med lediga  dagar  men
visst har det varit verksamhet också!  T.ex SUF-dansen är
ett evenemang där vi varit med i många år, så även i år.
Många tack till er som mitt på högsommaren gav sin tid till
NSU och SUF. Ni som har följt med projektet ”björkar”, har
säkert  noterat  att  det  inte  riktigt  framskridit  som  vi
önskat.  Efter  att  vi  följt  alla  föreskrifter  och  satt  ner
många  slantar  och  timmar  på  plantering,  vattning  och
omvårdnad  har  alla  björkar  trots  det  inte  klarat  sig.
Således fortsätter projektet och vi får ta nya tag med en
del av träden.

Senaste höst firade höstdansen 20 år och ingen av oss
visste vad som händer sedan. Efter några överväganden hit
och dit beslöt vi ganska snabbt efter senaste års succé att
ändå fortsätta arrangera dansen. Eftersom platsen var ny
för oss senaste år, har vi nu en viss vana och vet vad som
skall justeras för att få en ännu bättre dans!

Om du känner att du vill hjälpa till med arrangemangen,
koka kaffe, vara parkeringsvakt eller donera lotterivinster
så blir vi mycket glada! Om du hellre kommer och tar en
svängom och avnjuter något från buffén passar också bra. 

Nu tar vi sikte på hösten med nya tag! Förstås hoppas vi
på att just du finner något intressant i vår verksamhet och
att vi ses på de olika evenemangen! 

Trevlig höst önskar NSU:s styrelse
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Hei taas hyvät lukijat!
Toivottavasti teillä on ollut rauhallinen kesä! Syksy tekee 

tuloaan ja on tullut aikaa syyskauden ensimmäiselle Byabladetille!

NSU:kin on ollut kesälaitumilla, mutta on meillä ollut 
toimintaakin! SUF-tansseissa olemme olleet mukana jo 
vuosikausia, niin tänäkin vuonna. Suurkiitokset teille jotka annatte
kesäaikanne NSU:lle ja SUF:lle.

Ehkä olette seuranneet projektia ”koivut” ja olette huomanneet
ettei se mennyt ihan kuin Strömsössä? Vaikka vietimme pitkiä 
päiviä istuttamassa, kastelemassa ja hoitamassa koivuja kaikki 
eivät selvinneet, joten projekti jatkuu.

Viime syksyn Syystanssit olivat 20:t, eikä kukaan meistä tiennyt 
mihin se johtaisi. Päädyttiin kuitenkin nopeasti siihen että viime 
vuoden menestys saisi jatkoa. Nyt on paikkakin tutumpi ja 
tiedämme mitä muuttaa järjestääksemme teille vielä paremmat 
tanssit!

Jos tuntuu siltä että haluaisitte auttaa järjestelyissä; 
kahvinkeitossa, pysäköinnissä tai arpajaisvoitoilla otamme 
mielellämme avun vastaan!

Nyt lähdemme syksyä kohti uusin voimin! Nähdään 
tapahtumissa!

Hyvää syksyä toivoo NSU:n hallitus

HÖSTDANS – SYYSTANSSIT

Vill du hjälpa till i buffén, ställa i ordning, sälja lotter eller
donera en lotterivinst, kontakta Ela eller Vivan senast 2.10.

Jos haluat auttaa puhvetissa, järjestää, myydä arpoja tai
lahjoittaa arpajaisvoittoja olkaa yhteyttä viim. 2.10 Elaan tai

Vivaniin!

Ela 050 300 7385    Vivan 050 359 6288
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BARN- OCH
UNGDOMSKVÄLLAR 

HÖSTEN 2016

Torsdag 13. 10. » Disco för åk 1-6 på Viljan kl. 18-20

Torsdag 10. 11. » Sång- och musiklekar, ringlekar,

övning av sång-/musikprogram till

julfest kl. 18-19.30

Torsdag 17. 11. » Luciaövning, programövning inför

julfest kl. 18-19.30  

Torsdag 24. 11. » Luciaövning, programövning inför

julfest kl. 18-19.30
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NSU-INNEBANDY 
(för tonåringar och män) 
torsdagar kl.20.30-22.00 
i Nickby skolcentrums
gymnastiksal. 
Närmare info:
Staffan 050 311 1800

NSU-SÄHLY 
(teini-ikäisille ja miehille)
torstaisin klo 20.30-22.00 
Nikkilän koulukeskuksen
jumppasali
Tied: Staffan 050 311 1800

HÖSTMÖTE 
onsdag 16.11 kl. 19.00

på Viljan

Stadgeenliga ärenden.
Nu är rätt tid att komma 
med och påverka och du 
behövs! Kaffeservering. 

VÄLKOMMEN!

SYYSKOKOUS   

keskiviikona 16.11 klo 19
Viljanilla

Sääntömääräiset asiat.
Nyt on oikea aika tulla 
mukaan vaikuttamaan. 
Kahvitarjoilu.

TERVETULOA!
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PYSSELKVÄLL PÅ VILJAN

Igelkott av en gammal bok

Kom med lär dig förvandla
en gammal bok till
konstverk

Plats: Viljan
Tid: 22.9 2016 kl 18-20

Material: Ta med en gammal bok, sax 

Svan av kaffepåsar

Kom med lär dig göra en svan av
kaffepåsar.

Plats: Viljan
Tid: 19.10.2016 kl 18-20

Material: Ta med kaffepåsar om
du har, sax, styrox bit på 20cm x
20cm, knappnålar.

VÄLKOMMEN
TERVETULOA
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Behöver du kanske nya gummistövlar
till hösten? Se då till att delta och
att du är medlem i Nsu!

NSU MÄSTERSKAPET I
STÖVELKASTNING 
avgörs söndag 2.10 (OBS! före
hjärtlunken) kl. 11 på gräsplanen.
Dam-, herr-, flick- och pojkklass.

NSU-MESTARUUS SAAPPAANHEITOSSA
ratkaistaan su 2.10 klo 11 nurmikentällä 
(HUOM! ennen sydänretkeä) Naisten-, miesten-, tyttöjen- 
ja poikiensarjat. (NSU:n jäsenille)

PRISUTDELNING I ÅRETS NSU-MÄSTERSKAP
söndag 2.10 ca kl.11.30 på fotbollsplanen.

HJÄRTLUNKEN 
söndagen 2.10 kl.12 i 
BORGBY  
Start från fotbollsplanen, 
stövelkastning kl.11 
Gå, traska, lunka i egen 
takt. Alla med! 

SYDÄNRETKI 
sunnuntaina 2.10 klo 12 LINNANPELLOSSA
Lähdemme liikkeelle futiskentältä, saappaanheittoa klo 11 
Reippaile omassa tahdissa! Tule mukaan!
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www.norrasibbouf.fi

Om  du  planerar
kalas, fester, möten
eller  dylikt  –  kom
ihåg att du kan hyra
Viljan!  På  Viljan
finns  allt  du
behöver.  Tallrikar,
glas  (för  olika
drycker)  och
bestick  för  en
fullsatt  sal.  Ett
välutrustat  kök.  Ljudåtergivningsanläggning  med  mikrofoner,
mixer  och  högtalare.  Det  går  även  bra  att  förhandla  om
dataprojektor och discobelysning. Närmare information om teknisk
utrustning på hemsidan!

Vi hyr även ut glas (ex. champagne, vin 115 st) mm. Utöver det
finns ett stort och stadigt tält på 8×5 meter samt bord till tältet
för uthyrning. Prislista på hemsidan!

Se våra foton på Viljan på hemsidan,  tagna såväl  inomhus som
utomhus. Låt dem inspirera dig när du planerar dukningen eller
funderar på hurdan lokal du vill hyra. Viljan passar för såväl små
intima tillställningar som lite större bjudningar! För att hjälpa till
med  planeringen  av  din  tillställning  finns  det  även  riktgivande
ritningar över Viljan på hemsidan.

Förfrågningar och uthyrning – Tiedustelut ja vuokraus:
Pia Heikkinen tel/puh 050 445 2795 (efter kl. 15/klo 15 jälkeen)

eller/tai viljan@norrasibbouf.fi
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UTHYRES:
VAKTMÄSTARBOSTADEN PÅ FÖRENINGSLOKALEN VILJAN

ca 35m2: 1 rum, sovalkov, kök. WC/badrum i anslutning till 
vaktmästarbostadens vindfång. Nyrenoverad. 

Rökning och husdjur är inte tillåtna i bostaden.
Hyresgästen skall utföra gårdsplansskötsel och 
vaktmästaruppgifter enligt överenskommelse. 

VUOKRALLE TARJOTAAN:
YHDISTYSTALO VILJANIN VAHTIMESTARIASUNTO

noin 35 m2: 1 huone, makuualkovi, keittiö. WC/Kylpyhuone
asunnon tuulikaapin yhteydessä. Äskettäin remontoitu.

Tupakointi ja kotieläimet eivät ole sallittuja.
Vuokralaiselle kuuluu sopimuksen mukaisia pihatöitä ja 
vahtimestaripalveluita.

Närmare information / Tiedostelut:
ordf. / puh.joht. Micaela 050 300 7385
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Byaloppis på branddepån lö 15.10 kl. 11-14

Borgby-Hertsbybor är välkomna att ställa ut sina saker från
kl. 10. Sälj direkt från din bil eller låna bord från depån. 

Ingen bordshyra. 
Mera info av Solveig Krogell tel 0407292746

eller solveig.krogell@elisanet.fi

Välkommna att fynda!

Kyläkirppis VPK-talolla la 15.10 klo 11-14

Kaikki Linnanpelto-Herralan asukkaat ovat tervetulleita
laittamaan pöytänsä kuntoon kello 10:stä lähtien.

Myy suoraan autosta tai lainaa pöytä varikolta.
Ei pöytävuokraa

Tiedustelut Solveig Krogell, puh. 040 729 2746
tai solveig.krogell@elisanet.fi

Tervetuloa löydöksille!
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NSU HÄNDELSEKALENDER
TAPAHTUMAKALENTERI

22. 9. » Pysselkväll
25. 9. » Suf-marknad /Markkinat Nickby / Nikkilä
2. 10. » Hjärtlunk / Sydänretki
2. 10. » Stövelkastning / Saappaanheittokisat
2. 10. » Prisutdelning / Palkintojenjako
8. 10. » Höstdans / Syystanssit

13. 10. » Disco
15. 10. » Lopptorg / Kirppis
19. 10. » Pysselkväll
31. 10. » NSU-Frågesportsuttagningar i lokalförbunden
10. 11. » Sång- och musikövning, barnkväll
16. 11. » Höstmöte / Syyskokous
17. 11. » Övning inför julfest (Luciafölje mm.)
20. 11. » NSU-final i frågesport
24. 11. » Övning inför julfest (Luciafölje mm.)
27. 11. » Julfest / Joulujuhlat
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