
Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

www.norrasibbouf.fi

1 / 2017    



Hej på er!

Välkommen till ett nytt år med NSU, året då Finland fyller 100 år och NSU

115 år! Årets verksamhetsplan är fylld med många aktiviteter i flera olika

intresseriktningar och det finns program för alla!

Vi önskar också att ni bästa läsare aktivt tar del i det som arrangeras endera

som deltagare eller som hjälpande talkokraft. Som ni  vet så behövs det

alltid talkokrafter för att de olika evenemangen skall bli förverkligade! Utan

aktiva och duktiga talkoarbetare skulle vi t.ex i skrivande stund inte ha en

isplan i toppen skick!  

Senaste  år  inledde  vi  att  samla  in

medlemmars e-postadresser och under år

2017  samlar  föreningen  ännu  mera

aktivt  in  e-postadresser  för  att

möjliggöra  en  snabbare  och

smidigare  kommunikation  mellan

föreningen  och  medlemmarna!

Närmare  info  längre  fram  i  bladet!

Byabladet  fortsätter  förstås  att  vara

föreningens infoblad som tidigare! 

Information  och  mycket  därtill  finns  naturligtvis  också  på  vår  hemsida

www.NorraSibboUf.fi

Vi  ser  fram  emot  ett  aktivt  år  och  hoppas  att  få  se  just  dig  med  i

verksamheten!

NSU:s styrelse
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Hei kaikki!

Tervetuloa uudelle vuodelle NSU:n kanssa, vuosi jolloin Suomi täyttää sata
vuotta,  ja  NSU  kunniakkaat  115!  Tämän  vuoden  toimintasuunnitelma  on
täynnä kaikenlaisia ja erilaisia toimintoja, joten kaikille löytynee jotain!

Toivommekin  teiltä  lukijoilta  aktiivista  osaanottoa  tapahtumiin  joko
osallistujina  tai  auttavaisina  talkoolaisina.  Kuten  tiedätte  tarvitaan  aina
talkoovoimia  saadaksemme  tapahtumat  onnistumaan!  Eipä  meillä  olisi
esimerkiksi  jääkenttä  niin  hienossa  kunnossa  ilman  erinomaisia
talkoolaisiamme!

Viime  vuonna  aloitimme  jäsenien  sähköpostiosoitteiden  keräämisen
mahdollistaaksemme nopeamman ja sujuvamman tiedonsiirron yhdistyksen
ja jäsenien välillä. Vuonna 2017 jatkamme tätä projektia, enemmän tietoa
siitä  myöhemmin  lehdessä.  Byabladet  jatkaa  tietenkin  yhdistyksen
infolehtenä kuten ennenkin.

Lisätietoa  ja  paljon  muutakin  löytyy  luonnollisesti  myös  kotisivullamme
www.NorraSibboUf.fi

Toivomme aktiivista vuotta ja että näemme juuri sinut mukana toiminnassa!

NSU:n hallitus

VÅRMÖTE

Tisdag 28.3 kl.19.00 på Viljan. Stadgeenliga

ärenden. Vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Välkommen!

KEVÄTKOKOUS

Tiistaina 28.3 klo 19.00 Viljanilla. 

Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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BARN- OCH UNGDOMSKVÄLLAR

LASTEN- JA NUORTENILLAT

To 16.2. 18-19:30 Barn- och ungdomskväll

Ledda lekar, spel och musik

To 9.3. 18-19:30 Chillkväll

Sö 19.3. 10-13:00 Pysselkurs (se skild info)

Sö 2.4. 10-13:00 Pysselkurs (se skild info)

Lö 15.4. 11:00 Påskhäxträff, pääsiäisnoitatreffit

To 27.4. 18-19:30 Barn- och ungdomskväll, vi bakar,

To 18.5. 18-20:00 Disco på Viljan
(liten buffé, tag gärna med några slantar)

NSU-mästerskapen i BORDTENNIS avgörs söndag 26.3 på Viljan. Barn och 
ungdomar börjar kl.11 och dam- och herrklassen kl.12

PÖYTÄTENNIKSEN NSU-mestaruus ratkaistaan sunnuntaina 26.3 Viljanilla. 
Lapset/nuoret alk. klo.11 ja naiset ja miehet klo 12.
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Kom med och laga din egen

”Traveler’s Notebook””Traveler’s Notebook”

  

Sö 19.3. och sö 2.4. kl. 10.00-13.00

Deltagaravgift 5€/person, betalas första gången (19.3) 

NSU bjuder på saft, kaffe och smått att äta

Vem som helst kan delta!
Huvudsaken är att du har ett gott humör och intresse med dig!

   

Du kan söka information, idéer och inspiration på webben med sökorden:
Traveler’s  Notebook,  Planner,  Planning,  Foxyfix  Traveler’s  Notebook,
Chicsparrow Traveler’s Notebook

ANMÄLNINGAR TILL JANINA senast 15.3.,
040 7626971 eller janina@norrasibbouf.fi
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Vi förbättrar kommunikationen!

Under år 2017 samlar föreningen aktivt in medlemmarnas e-postadresser för
att möjliggöra en snabbare och smidigare kommunikation mellan föreningen
och medlemmarna! 

I första hand är avsikten att minska på portokostnaderna för postning av
Byabladet.  Du  som  får  Byabladet  postat,  vänligen  meddela  din  möjliga
e-postadress till info@norrasibbouf.fi inom februari.

Du som får Byabladet tilldelat i postlådan i Borgby och Hertsby får också
gärna meddela din e-postadress till info@norrasibbouf.fi inom februari!

Det  att  e-postadresserna införs  i  medlemsregistret  möjliggör  även andra
nyhetsutskick och puffande av tillställningar då det är befogat. 

Byabladet  kommer även fortsättningsvis  att  delas  ut  till  alla  postlådor i
Borgby och Hertsby!

EFTERLYSNING!

Vill  du bli  Borgby  skolas
nya skolfarmor, skolmormor,
skolfarfar eller skolmorfar?

En  skolfar/morförälder  är
en sådan, som inte längre har ett aktivt arbetsliv och kan hjälpa till med
allt möjligt i skolans vardag där det behövs. Verksamheten är frivillig och
som belöning får man ett  gott  humör.  Skolfar/morföräldern kan vara på
plats och hjälpa till i skolan exempelvis en gång i veckan eller några gånger
i månaden.

Är du intresserad så ta kontakt med
skolans rektor Desiree Wiren tel. 09 2353 7200.
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NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING rf.

Styrelsen 2017

Ordf. Micaela Oljemark 050 300 7385

Vice ordf. Måns Stenström 040 531 1989

Sekr. Johan Isaksson 050 340 5034

Ekonom Marianne Englund

Program & Kultur Pia Heikkinen

Idrott och Motion Stefan Laurén

Fastighet Christian Borgström

Barn- och ungdom Janina Saarinen

Heidi Koski

Bokning och uthyrning av Viljan:

Pia Heikkinen 050 445 2795

Uthyrning av fotbollsplanen:

Pia Heikkinen

Styrelsen nås även via e-post: styrelsen@norrasibbouf.fi

eller fornamn@norrasibbouf.fi

www.norrasibbouf.fi
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NSU HÄNDELSEKALENDER

TAPAHTUMAKALENTERI

4.2. Teaterresa till Fallåker

16.2. Barn- och ungdomskväll / Lasten- ja nuortenilta

26.2. Sopploppet / Soppahiihto

5.3. Vargspåret / Susihiihto

9.3. Barn- och ungdomskväll / Lasten- ja nuortenilta

19.3. Pysselkurs

26.3. Pingismästerskap / Pöytätennismestaruuskilpailut

28.3. Vårmöte / Kevätkokous

2.4. Pysselkurs

15.4. Påskhäxträff / Pääsiäisnoitatreffit

27.4. Barn- och ungdomskväll / Lasten- ja nuortenilta

18.5. Disco

Så här är det planerat om vädret medger…

26.2. 25. Sopploppet / 25. Soppahiihdot

5.3. Vargspåret / Susihiihto

Skidmästerskapets datum ej fastslaget! Följ med
närmare info angående skidloppen på hemsidan!

www.NorraSibboUf.fi
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