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Hej på er!
Välkommen till ett nytt år med NSU! Årets verksamhetsplan är fylld med
många aktiviteter i flera olika intresseriktningar och det finns program för
alla! I skrivande stund är vintervädret mycket ombytligt och några av de
inplanerade evenemangen beror fullständigt på vädrets makter.

Vi önskar 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! Varmt tack till
alla er samt till byns FBK som hjälpt
till att få planen i skick!

Samarbete  mellan  byarnas  olika
föreningar behövs och det känns bra
då vi tillsammans kan göra det bästa
för våra byar. Därför känns det fint att
i  Byabladet  kunna informera om det
senaste  tillskottet  av  verksamhet,
Martha-café  på  Branddepån.  Sådant
behövs för att hålla liv i byarna och är
ett mycket välkommet initiativ!

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

NSU:s styrelse

VÅRMÖTEVÅRMÖTE

Måndag 26.3 kl.19.00 på Viljan. 
Stadgeenliga ärenden. 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! Välkomna!
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Hei kaikki!

Tervetuloa  uuteen  vuoteen  NSU:n  kanssa!  Toimintasuunnitelmamme  on
täynnä erilaisia aktiviteetteja kaikille! Talven sää on ollut kovin vaihteleva
tähän mennessä, ja monet meidän tapahtumista ovat täysin sään armoilla.

Toivomme,  että  osallistutte  aktiivisesti  mukaan  tapahtumiin,  joko
osallistujina tai talkooväkeen. Kuten tiedätte, tarvitsemme aina innokkaita
talkoohenkisiä  apuvoimia,  jotta  saamme  tapahtumat  järjestettyä!  Ilman
teitä ei olisi esimerkiksi hieno jääkenttämme niin hyvässä kunnossa kun se
on ollut! Lämmin kiitos siitä teille ja kylän VPK:lle!

Tarvitsemme  yhteistyötä  kylien  yhdistyksien  välillä,  jotta  voimme  tehdä
parhaamme kylien puolesta. Siksi tuntuu erinomaiselta, että voimme tässä
Byabladetissa kertoa uudesta kylän toiminnasta, nimittäin Martta-kahvilasta
Linnanpellon  palokuntatalolla.  Juuri  tällaista  toimintaa  tarvitaan
herättämään eloa kyliin! Erittäin tervetullut aloite!

Odotamme innolla uutta aktiivista vuotta, ja toivomme näkevämme juuri
sinut mukana toiminnassamme!

NSU:n hallitus

KEVÄTKOKOUSKEVÄTKOKOUS

Maanantaina 26.3 klo 19.00 Viljanilla. 
Sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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BARN- OCH UNGDOMSKVÄLLARBARN- OCH UNGDOMSKVÄLLAR
LASTEN- JA NUORTENILLATLASTEN- JA NUORTENILLAT

To 1.2 Barn- och ungdomskväll kl.18-19.30

To 15.3 Barn- och ungdomskväll kl.18-19.30

Lö 31.3 Påskhäxträff, pääsiäisnoitatreffit kl. 11

Ti 10.4 Barn- och ungdomskväll kl.18-19.30

To 17.5 Barn- och ungdomskväll kl.18-19.30

Kvällarnas aktiviteter meddelas på anslagstavlorna då dagarna närmar sig!

NSU-mästerskapen i BORDTENNIS avgörs söndag 8.4 på Viljan.

Barn och ungdomar börjar kl. 11 och dam- och herrklassen kl.12

PÖYTÄTENNIKSEN NSU-mestaruus  ratkaistaan  sunnuntaina  8.4  Viljanilla.
Lapset/nuoret alk. klo 11 ja naiset/miehet klo 12.
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Teaterresan till Fallåker närmar sig!

Bussen startar lördag 10.2 kl.14.45 från Viljan. 

Biljett och buss = 25 euro som betalas i bussen,

du får mer än gärna betala med bankkort i bussen!

Är du villig att hjälpa till med att

upprätthålla skidspår i byarna?

Kontakta B-C 040 7200385 för

närmare info!

NSU står för nödvändig utrustning.

Vi bjuder på frisk luft i alla väder!

PÅSKBASARPÅSKBASAR
på Branddepån söndag 25.3 kl. 14-16. Välkomna!

PÄÄSIÄISMYYJÄISETPÄÄSIÄISMYYJÄISET
VPK-talolla sunnuntaina 25.3 klo 14-16. Tervetuloa!

Arr./Järj. BORGBY-HERTSBY MARTHAKRETS
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MARTORNA STARTAR POPUP-CAFÉ!MARTORNA STARTAR POPUP-CAFÉ!

Borgby-Hertsby Marthakrets tänker starta caféverksamhet för bybor i alla
åldrar på Branddepån i Borgby. Vi serverar kaffe, te, saft och tilltugg, både
salt och sött, till ett moderat pris.

Tanken är att man kan sticka sig in, träffa bybor och sitta och prata en
stund. Givetvis är också andra än bybor välkomna. 

Vi har tänkt hålla caféet öppet varannan tisdag mellan kl. 14.00-16.00 med
start 6 februari. 

Välkommen, adressen är Borgnäsvägen 432. 

Vi startar som sagt 6.2, följande gånger är 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 17.4, 1.5
(alltså första maj) och 15.5.

MARTTA-KAHVILA PALOKUNTATALOLLA!MARTTA-KAHVILA PALOKUNTATALOLLA!

Borgby-Hertsby  Marthakrets  käynnistää  kahvilatoiminnan  kaikenikäisille
kyläläisille  Linnanpellon
palokuntatalolla.
Tarjoilemme  kahvia,  teetä,
mehua  ja  jotain  pientä
purtavaa, sekä suolaista että
makeata,  kohtuulliseen
hintaan. 

Tervetuloa  tapaamaan muita
kyläläisiä,  osoite  on
Pornaistentie 432.

Kahvila  tulee  olemaan  auki
joka toinen tiistai klo. 14.00-
16.00 alkaen 6 helmikuuta.

Seuraavat  kerrat  20.2,  6.3,
20.3,  3.4,  17.4,  1.5  (siis
vappuna) ja 15.5.
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NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF.NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF.
Styrelsen 2018Styrelsen 2018

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 050 445 2795

Idrott och Motion Stefan Laurén 

Fastighet Christian Borgström

Måns Stenström

Pia Heikkinen 

Barn- och ungdom Johanna Gustafsson

Heidi Koski 

Bokning och uthyrning av Viljan:

Pia Heikkinen 050 445 2795

Uthyrning av fotbollsplanen:

Pia Heikkinen 050 445 2795

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

eller fornamn@norrasibbouf.fi

www.norrasibbouf.fi
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NSU HÄNDELSEKALENDERNSU HÄNDELSEKALENDER
          TAPAHTUMAKALENTERI          TAPAHTUMAKALENTERI

1.2 Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta

10.2 Teaterresa till Fallåker 

25.2 Sopploppet / Soppahiihto, Väderreservation!

4.3 Vargspåret / Susihiihto, Väderreservation!

15.3 Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta

26.3 Vårmöte / Kevätkokous

31.3 Påskhäxträff / Pääsiäisnoitatreffit

8.4 Pingismästerskap / Pingismestaruuskilpailut

10.4 Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta

17.5 Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta

www.norrasibbouf.fi
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