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Hej!

Byabladets julnummer har nyss kommit från tryckeriet och väntar på att bli läst av just 
dig! Vi önskar förstås att du hittar något som intresserar och att vi ses på de olika 
evenemangen!

Under hösten fyllde Viljan 110 år, känns fint att så många ville vara med och fira vårt 
föreningshus! Som det sades under kvällen är Viljan förknippad med många personliga 
minnen för de flesta av oss, nu blev också 110-årsfesten ett trevligt minne för många! 
Viljans historik med bilder som visades under kvällen finns även att läsa på hemsidan. 

Du har kanske också noterat att det varit mera verksamhet på isplanen än vanligt under 
några höstveckor. Alla lampor är förnyade till modernare modell. Dessutom är elkablarna
nedgrävda. Detta jobb har varit betungande både för de få personer som sett till att allt 
förverkligats men även ett stort ekonomiskt projekt för föreningen. Vårt innerliga Tack 
till de personer som gjort detta jobb på talko klättrandes i stolpar i höstens mörker, regn
och rusk. 

Nu är också rinken på plats vilket betyder att vi får börja vänta på vintern!

Tisdagen den 19 november är föreningens Höstmöte och då önskar vi att du ställer upp, 
ens för en kopp kaffe. Kom med och påverka och säg din åsikt, hur vill du att 
verksamheten skall se ut i framtiden. Behövs det alls någon förening? Vad förväntar du 
dig av NSU? Det är på höstmötet vi behandlar nästa års verksamhetsplan och budget och 
det är nu det är dags att vara verksam! Du bjuds på kaffe med tilltugg på Viljans 
kvällscafé!

Snart har vi adventstiden här och det är dags att klä julgranen och tända 
adventsljusstakarna på Viljan. Vi önskar er alla, både yngre och äldre, speciellt alla 
nyinflyttade bybor varmt välkomna att inleda jultiden med föreningens julfest den första
advent!

NSU:s styrelse 
Hei!

Byabladetin joulunumero on tuore painokoneelta ja toivomme että löydätte jotain juuri 
teille jotta voimme nähdä toisiamme tapahtumissa!

Yhdistystalomme Viljan täytti syksyllä 110 vuotta ja tuntuu hyvältä että niin moni teistä 
halusi olla mukana juhlimassa! Rakennuksen historiikki näytetiin illan aikana ja se löytyy 
myös yhdistyksemme kotisivulta.

Olette ehkä huomanneet että talkooväki on ollut ahkerana jääkentällä viime aikoina? 
Kaikki valot on uudistettuja ja kaapelit kaivettu maahan. Suuri kiitos teille kaikille 
mahtavasta työpanoksestanne! Nyt on myös kaukalo pystytetty joten olemme valmiina 
talven tuloon!

Tiistaina 19. marraskuuta on yhdistyksen Syyskokous jolloin toivomme että saavutte 
paikalle, edes kahville. Tule kertomaan mielipiteitänne, millaisen yhdistyksen haluaisitte
ja mitä toimintaa toivoisitte.

Kohta on adventti ja joulukuusen pukemisen aika. Joulun odotus aloitetaan perinteisesti 
joulujuhlalla ensimmäisenä adventtina, jolloin olette kaikki, niin uudet kuin vanhatkin 
kyläläiset sydämellisesti tervetulleita!

NSU:n hallitus
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Vi beger oss till Sherwoodskogen 
där vi får följa med på Robin 
Hoods musikaliska äventyr!

Den omtyckta pjäsen , skriven av
Anna Simberg, Pasi Hiihtola och
Peik Stenberg har bland annat 
spelats på Svenska Teatern , och 
bjuder på äventyr, musik och 
humor i Robin Hoods sällskap.

Lämplig från 7 år, men för alla vuxna! Välkommen!

Lördag 1.2.2020 kl.16

NSU-bussen startar kl. 14:45 från Viljan.
Biljett och buss; barn 25 € /vuxna 30 € betalas i bussen, gärna med kort!

Reservera biljett av Ela 050 3007385 redan idag (gärna sms) så vi vet hur 
många vi blir, senast 12.1.2020!

En utmärkt julklapp till nära och kära!
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Julfestövningarna inleds to 14.11 kl.18 - 19.30, då koncentrerar vi oss på 
olika julfestprogram och fortsätter öva 21.11 och 28.11. Vill du uppträda 
med sång, musik, dans, teater kom med!

Du som vill vara med i Luciafölje på julfesten kom till Viljan to 21.11 kl. 18-
19.30 så planerar vi vidare. Vi träffas också to 28.11 kl. 18-19.30.

Joulujuhlaharjoitukset alkavat to 14.11. klo 18-19.30, silloin harjoitellaan 
joulujuhla-ohjelmaa. Jos haluat esittää laulua, musiikkia tai teatteria, tule 
mukaan!

Sinä joka haluat olla Luciakulkueessa joulujuhlassa tule Viljanille to 21.11. 
klo 18 -19.30 niin voimme suunnitella ohjelmaa. Tapaamme myös to 28.11 
klo 18 – 19.30.

Har du frågor eller du gärna vill vara med men är förhindrad dessa kvällar 
kontakta Johanna 0407230375, Heidi 0505842315 eller Ela 0503007385!

11.12 
Barnkväll med julpyssel, pepparkakor och saft kl. 18-19.30 

Lastenilta klo 18-19.30, jouluaskartelua, piparkakkuja, mehua.
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ALLA MARKÄGARE I VÅRA BYAR! 
Norra Sibbo Ungdomsförening har 
för avsikt att upprätthålla skidspår 
i byarna inkommande vinter om 
vädrets makter så tillåter.
Vi strävar till att hålla spåren 
möjligast permanenta från år till 
år. Har du som markägare 
synpunkter beträffande 
spårdragningen ber vi dig kontakta 
B-C Oljemark senast 15.12. Tack på
förhand

KAIKKI MAANOMISTAJAT KYLISSÄMME!
Norra Sibbo uf:llä on taas tarkoitus ylläpitää hiihtolatuja kylissä tulevana 
talvena. Pyrimme pitämään ladut mahdollisimman muuttumattomina 
vuodesta toiseen. Jos sinulla maanomistajana on toivomuksia latujen 
vetämisen suhteen pyydämme sinua ottamaan yhteyttä B-C Oljemarkiin 
viimeistään 15.12. Kiitos etukäteen!

Hjärtligt Tack till alla som på olika sätt ställt upp för föreningen under året!
Vi välkomnar er alla varmt till julfesten och önskar Er en Glad väntan på 
julen.

Styrelsen för Norra Sibbo Uf

Lämmin Kiitos kaikille jotka olette monin tavoin auttaneet yhdistystämme 
kuluneen vuoden aikana.
Toivotamme kaikki tervetulleeksi joulujuhlaan ja toivotamme iloista joulun 
odotusta.
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NSU  HÄNDELSEKALENDER
           TAPAHTUMAKALENTERI

Höstmöte tisdag 19.11 kl. 19 på Viljan.
Stadgeenliga ärenden. Nu är rätt tid att komma med och påverka!

Syyskokous tiistaina 19.11 klo 19 Viljanilla.
Sääntömääräiset asiat. Nyt on oikea aika tulla mukaan vaikuttamaan!

14.11, 21.11, 28.11
Julfestprogramövning för barn och ungdomar

Lasten ja nuorten joulujuhlaharjoitukset

21.11, 28.11
Luciaprogramövning

och julfestprogramövning för barn och ungdomar
 Luciaohjelman harjoitukset

ja lasten ja nuorten joulujuhlaharjoitukset

24.11
NSU-final i frågesport

1.12
Julfest för hela familjen / Koko perheen joulujuhlat

11.12
Barnkväll / Lastenilta

1.2
Teaterresa till Fallåker

www.norrasibbouf.fi

Vi finns också på Facebook, följ gärna med både
”Norra Sibbo Uf” och ”Borgby -Linnanpelto”
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