Hej på er!
I NSU:s verksamhetsplan för 2020 finns det olika program inplanerade för
alla och en var. Vi önskar att ni bästa läsare hittar något som intresserar och
aktivt tar del i det som arrangeras endera som deltagare eller som
hjälpande talkokraft.
Senaste år fyllde Viljan 110 år. Huset är och har i 110 år varit en viktig
samlingsplats för byborna. Har du tänkt på att Viljan på sin natursköna plats
också är en lämplig plats för barnkalas, konfirmationsfester, möten, kurser
eller födelsedagsfester? Möjligheterna är många! Dessutom finns där all
utrustning som du behöver, allt från teknik och kärl till långbord och bänkar
för utomhusbruk. Viljan passar lika bra för mindre som större tillställningar.
Har du inte besökt Viljan är det dags att göra det på nästa evenemang som
ordnas där och bekanta dig med platsen! 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 på Viljan!
Följ med info på anslagstavlor, Facebook och Norra Sibbo Uf hemsida.
Vi ses,

NSU:s styrelse

NSU VÅRMÖTE
Tisdag 24.3 kl.19.00 på Viljan.
Stadgeenliga ärenden.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg! Väl mött!
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Hei kaikki!
NSU:n vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa on ohjelmaa jokaiselle.
Toivottavasti löydätte jonkun toiminnan joka kiinnostaa ja johon haluatte
ottaa osaa, joko osallistujana, talkooväkenä tai sekä että.
Yhdistystalomme Viljan täytti viime vuonna 110 vuotta. Talo on 110:n
vuoden ajan toiminut kyläläisten tärkeänä kokoustilana. Oletteko
huomanneet että Viljan luonnonkauniissa paikassaan on erittäin sopiva
paikka järjestää lastenjuhlia, rippijuhlia, kokouksia, kursseja tai
syntymäpäiväjuhlia? Mahdollisuudet ovat monia! Siellä on kaikki tarvittava
laitteisto ja varustus; tekniikasta astiastoon ja pöytiä penkkeineen
ulkokäyttöön. Viljan sopii sekä pienimpiin että suurempiin tilaisuuksiin.
Jos et ole vielä käynyt Viljanilla on korkea aika tulla tutustumaan paikkaan
heti seuraavassa tilaisuudessa! Viljan on tärkeä kyläläisille ja kyläläiset ovat
tärkeät Viljanille!
Odotamme innolla uutta, aktiivista vuotta ja että näemme juuri sinut
Viljanilla! Seuraa toimintaamme kylän ilmoitustauluilla, Facebookissa ja
Norra Sibbo Uf:n kotisivulla.
Nähdään,

NSU:n hallitus

NSU KEVÄTKOKOUS
Tiistaina 24.3 klo 19.00 Viljanilla.
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.
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BARN- OCH UNGDOMSKVÄLLAR
LASTEN- JA NUORTENILLAT
To
To
To
To

13.2
12.3
26.3
7.5

18:00 →
18:00 →
18:00 →
18:00 →

19:30
19:30
19:30
19:30

Barn- och ungdomskväll
Barn- och ungdomskväll
Påskpyssel
Barn- och ungdomskväll

Kvällarnas aktiviteter meddelas på anslagstavlor och
Facebook då dagarna närmar sig!
Lö 4.4
Lö 11.4

11:00 → 14:00
11:00 →

Danskurs → se nästa sida
Traditionell Påskhäxträff
Perinteiset pääsiäisnoitatreffit

Martha-caféet är öppet
varannan tisdag;
11.2, 25.2, 10.3, 24.3
klockan 14-16.
Påskbasar med café
5.4 klockan 14-16
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DANSKURS
för 7-13 åringar på Viljan
lördag 4 april kl.11-14
som lärare fungerar Freja Murray från KDC dansstudio i Åbo.

Vi lär oss grunderna i showdans och hiphop och övar in en koreografi som vi
framför senare på dagen. Passar för alla, du behöver inte ha några
förhandskunskaper.
Deltagaravgift; 5 euro, NSU bekostar resten av kursen.
Deltagarna bjuds på dryck och mellanmål!

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 1.4!
NSU-medlemmar har förtur till kursen!
Norra Sibbo Ungdomsförening rf.
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Alla barn och unga, kom med på kurs till

Onsdag 4.3 kl.18-20 på Näsis i Borgby

och gör din egen läppomada och kroppssmör.
Barn ca 7-10 år i vuxet sällskap, ta med mamma, farfar eller moster…

Äldre kan också ta med en kompis! Deltagaravgift inkl. läppomada och kroppssmör.
Du betalar 20 euro/pers, NSU står för resten!

Anmälningar till Johanna 040 7230375 senast 28.2.
De 12 först anmälda ryms med på kursen.

Mera produkter kan göras till självkostnadspris.

www.amppu.fi
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NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF.
Styrelsen 2020
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonom
Program & Kultur
Idrott och Motion
Fastighet

Micaela Oljemark
Johan Isaksson
Måns Stenström
Marianne Englund
Pia Heikkinen
Stefan Laurén
Måns Stenström
Pia Heikkinen
Jessica Heikkinen
Johanna Gustafsson
Heidi Koski

Barn- och ungdom

tfn 050 300 7385
tfn 050 340 5034
tfn 040 531 1989

Bokning och uthyrning av Viljan samt fotbollsplanen:
Pia Heikkinen tfn 050 445 2795
Styrelsen nås även via e-post:
styrelsen@norrasibbouf.fi
eller förnamn@norrasibbouf.fi
www.norrasibbouf.fi

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.
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NSU HÄNDELSEKALENDER
TAPAHTUMAKALENTERI
Februari Helmikuu
13.2

Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta

Mars Maaliskuu
4.3
12.3
24.3
26.3

Kurs på Näsis (se sid 6)
Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta
Vårmöte / Kevätkokous
Påskpyssel / Pääsiäisaskartelua

April Huhtikuu
4.4
11.4

Danskurs / Tanssikurssi (se sid 5)
Påskhäxträff / Pääsiäisnoitatreffit

Maj Toukokuu
7.5
17.5

Barn- och ungdomskväll, lasten- ja nuortenilta
Tour de Sibbo

www.norrasibbouf.fi

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