Hej på er!
Ett nytt år med många olika evenemang inplanerade i verksamhetsplanen
står framför oss. Det finns olika program för alla och en var. Vi önskar att ni
bästa läsare aktivt tar del i det som arrangeras endera som deltagare eller
som hjälpande talkokraft. Vi tar också mer än gärna emot förslag på ny
verksamhet, vad vill ni att skall ordnas?
Utan aktiva och duktiga talkoarbetare skulle vi t.ex i skrivande stund inte
ha en isplan i toppen skick! Vårt innerliga tack till er samt till byns FBK som
hjälpt till att få planen i skick trots att vädret inte alltid varit det mest
gynnsamma. Vi skall alla komma ihåg att detta är frivilligt arbete och inte
bara ta förgivet att allt ordnar sig av sig själv!
Nästa gång du åker eller går förbi Viljan kan du ägna en tanke på att
Viljan i år har stått på sin plats i 110 år! Hur har vår värld och omgivning
ändrats under tiden, hur tror du att NSU:s verksamhet såg ut för 110 år
sedan, hur många talkotimmar har lagts ner för att hålla Viljan i skick? Här
gäller samma sak som med isplanen, det mesta görs och har under åren
gjorts med frivilliga insatser! Har du inte besökt Viljan är det dags att göra
det på nästa evenemang som ordnas där! Viljan är viktig för byborna och
byborna är viktiga för Viljan!
Vi ser fram emot ett aktivt år och hoppas att få se just dig med i
verksamheten!
Följ med info på anslagtavlor, Facebook-Borgbygruppen och Norra Sibbo
Uf Hemsida och Facebook.

NSU:s styrelse

NSU VÅRMÖTE
Måndag 25.3 kl.19.00 på Viljan.
Stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe med tilltugg! Väl mött!
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Hei kaikki!
Edessämme on uusi vuosi monien suunniteltujen tilaisuuksien kera.
Jokaiselle on jotain. Toivomme teiltä lukijoilta aktiivisuutta joko
tilaisuuksien osanottajina tai talkoohenkilöinä. Otamme myös mielellämme
vastaan ehdotuksia uusille tilaisuuksille, mitä haluaisitte järjestävän?
Ilman aktiivisia ja ahkeria talkoohenkilöitä meillä ei esimerkiksi olisi tällä
hetkellä jääkenttää niin hienossa kunnossa kun se on! Suuri kiitos teille
kaikille sekä kylän VPK:lle avustanne kentän ylläpidossa vaikka sää ei ole
aina ollut suotuisa. Muistetaan kaikki, että tämä on kaikki vapaaehtoista
työtä joten ei oteta sitä päivänselvänä että kaikki vain järjestyy itsestään!
Seuraavan kerran kun ajatte tai kävelette yhdistystalo Viljanin ohi, niin
voitte miettiä sitä että talo on nyt ollut paikallaan 110 vuotta! Miten
onkaan maailmamme ja yhteisömme muuttuneet ja miten on NSU:n
toiminta muuttunut näiden 110:n vuoden aikana? Kuinka monta talkootuntia
on vietetty Viljanin kunnossa pitämisessä? Tässä pätee samat sanat kuin
jääkentän kanssa, suurin osa on tehty talkootyönä vapaaehtoisvoimin! Jos
ette ole vielä tutustuneet Viljaniin, niin muista tulla katsomaan seuraavan
kerran kun siellä järjestetään jokin tilaisuus. Viljan on tärkeä paikka
kyläläisille ja kyläläiset ovat tärkeitä Viljanille!
Odotamme aktiivista vuotta ja toivomme näkevämme juuri teidät
toiminnassamme!
Seuraa infoa ilmoitustauluilla, NSU:n kotisivulla sekä NSU:n että
Linnanpellon Facebook-ryhmissä.

NSU:n hallitus

NSU KEVÄTKOKOUS
Maanantaina 25.3 klo 19.00 Viljanilla.
Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Norra Sibbo Uf.
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DANSKURS
för 7 - 13 åringar på Viljan söndag

10 februari kl. 10-14

som lärare fungerar Freja

Murray från

KDC dansstudio i Åbo.

Vi lär oss grunderna i dansstilen Hip Hop och övar in en
koreografi som vi framför senare på dagen. Passar för alla, du
behöver inte ha några förhandskunskaper.
Ingen deltagaravgift, NSU bekostar kursen.
Deltagarna bjuds på dryck och lätt lunch!
Kl.13.30 dansuppvisning av det vi lärt oss under dagen.
Eftermiddagskaffe med tilltugg för deltagarna och publiken!
Anmälningar till Johanna 040 7230375 eller
Heidi 050 5842315 senast 6.2!
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BARN- OCH UNGDOMSKVÄLLAR
LASTEN- JA NUORTENILLAT
On 30.1.

18:00-19:30

Barn- och ungdomskväll

On 27.2.

18:00-19:30

Barn- och ungdomskväll

On 20.3.

18:00-19:30

Barn- och ungdomskväll

On 17.4.

18:00-19:30

Barn- och ungdomskväll, påskpyssel mm

Lö 20.4.

11:00-

Påskhäxträff på Viljan
Pääsiäisnoitatreffit Viljanilla

Kvällarnas aktiviteter meddelas
på anslagstavlor/Facebook då
dagarna närmar sig!

Teaterresan till Fallåker närmar sig!
Bussen startar lördag 2.2 kl.14.45 från Viljan.
Biljett och buss 30 euro som betalas i bussen,
du får mer än gärna betala med bankkort i
bussen!
Närmare info av Ela 050 3007385

Norra Sibbo Uf.
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Välkommen på Martha-Café till Branddepån
Ti 22.1 kl.14-16
Ti 5.2 kl.14-16
Ti 19.2 kl.14-16
Fastlagstisdag 5.3 kl.14-18, ärtsoppa mm.
Ti 19.3 kl.14-16

Tervetuloa Martta-kahvilaan palokuntatalolle!
Ti 22.1 klo 14-16
Ti 5.2 klo 14-16
Ti 19.2 klo 14-16
Laskiaistiistaina 5.3 klo 14-18, hernekeittoa ym.
Ti 19.3 klo 14-16
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NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF.
Styrelsen 2019
Ordförande

Micaela Oljemark

050 3007385

Vice ordförande

Johan Isaksson

050 3405034

Sekreterare

Måns Stenström

040 5311989

Ekonom

Marianne Englund

Program & Kultur

Pia Heikkinen

Idrott och Motion

Stefan Laurén

Fastighet

Måns Stenström
Pia Heikkinen

Barn- och ungdom

Johanna Gustafsson
Hilla Haglund
Heidi Koski

Bokning och uthyrning av Viljan samt fotbollsplanen

Pia Heikkinen

050 4452795

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

www.norrasibbouf.fi

Norra Sibbo Uf.
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NSU HÄNDELSEKALENDER
TAPAHTUMAKALENTERI
30.1.

Barn- och ungdomskväll / lasten- ja nuortenilta

2.2.

Teaterresa till Fallåker

10.2.

Danskurs / Tanssikurssi

24.2.

Sopploppet / Soppahiihto
eller / tai

Vinterjippo / Talvirieha
Väderreservation, säävaraus!

27.2.

Barn- och ungdomskväll / lasten- ja nuortenilta

20.3.

Barn- och ungdomskväll / lasten- ja nuortenilta

25.3.

Vårmöte / Kevätkokous

17.4.

Barn- och ungdomskväll / lasten- ja nuortenilta

20.4.

Påskhäxträff / Pääsiäisnoitatreffit

www.norrasibbouf.fi
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