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H��!
Jubileumsåret 2022 börjar gå mot sitt slut, lyckligtvis har vi ändå
hela julmånaden kvar! Tiden innan jul i NSU är alltid mycket
programfylld. Det är övningar inför julfest, kranspyssel,
klädning av julgran och sedan förstås julfest! Julfesten firas som
traditionen är den första söndagen i advent. Vi önskar precis
just dig välkommen på julkaffe och program och för att inleda
jultiden tillsammans med andra bybor på Viljan.

Hösten har erbjudit ett fullspäckat programmed bland annat
skogsvandring, stövelkastning, Halloweenkväll och
jubileumssupé! Dessutom har Cinja, Helene och Veronica hållit
NSU-flaggan högt med att delta i frågeport, både lokalt och
sedan i finalen i Lovisa. Duktigt jobbat!

Samma tjejtrio stod för planering och genomförning av
Halloweenkvällen på Viljan i oktober!

I början av november åkte ett knappt tjugotal NSU:are till
Dickursby och Nyländsk aftongala för att ta del av utnämningen
Årets nyländska förening. Norra Sibbo Uf var nominerad men
segern gick i år till Liljendal Uf. Hjärtligt Tack till alla som röstat
på oss, det nådde nästan fram!

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 varmt välkomna att inleda jultiden med
föreningens julfest den första advent!
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H��!
Juhlavuosi 2022 lähenee loppuaan, mutta onneksi on koko
joulukuukausi jäljellä! Jouluaika on aina ohjelmantäyteinen
NSU:lla; on joulujuhlaharjoituksia, kranssintekoa, joulukuusen
laittoa ja tietysti joulujuhla! Joulujuhlat ovat perinteisesti
ensimmäisenä adventtina. Tervetuloa joulukahville ja
nauttimaan ohjelmanumeroista aloittaen joulun juhliminen
yhdessä muiden kyläläisten kanssa Viljanilla.

Syksy on tarjonnut paljon tekemisiä, mm kyläretki,
saappaanheittoa, Halloweeniä ja juhlaillallista! Tämän lisäksi
ovat Cinja, Helene ja Veronica pitäneet NSU-lippua korkealla
osallistumalla visailuun, sekä paikallisesti että Loviisan finaalissa.
Hienosti toimittu!

Sama tyttötrio hoiti Viljanilla lokakuun Halloween-illan
suunnittelun ja toteutuksen!

Marraskuun alussa lähti bussillisen NSU:laisia Tikkurilaan ja
Nyländsk Aftongala-tilaisuuteen jossa Norra Sibbo Uf oli ehdolla
Vuoden Uusimaalainen yhdistys-palkinnon saajaksi. Voitto
menikin Liljendal Uf:lle, suuri kiitos kaikille äänestäneille, voitto
oli lähellä!

Kohta onkin adventin ja joulukuusen koristelun aikaa.
Toivotamme kaikki, sekä nuoret että vähän vanhemmat,
lämpimästi tervetulleiksi aloittamaan joulunaikaa yhdistyksen
joulujuhlilla ensimmäisenä adventtina!
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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.

Norra Sibbo Uf hallitus
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Panik på kliniken
på Fallåker
Panik på kliniken är en fars av den engelska
farsmästaren Ray Cooney. Och panik är det från de
allra första minuterna.

Doktor David Mortimores stora dag är här. Han ska hålla det årliga
föredraget på sjukhuset inför en stor skara tillresta läkarkolleger, politiker
och andra högdjur. Mycket står på spel, inte minst för Mortimores karriär,
och hans hustru har kommit för att stötta sin man. Då dyker Mortimores
gamla älskarinna upp på sjukhuset med omstörtande nyheter – en hemlighet
somMortimore varit omedveten om i 18 år. En hemlighet som absolut inte
får avslöjas för hans fru, och absolut inte just nu… Nödlögnerna avlöser
varandra i rasande fart, och mycket snart är det full panik på kliniken, då
Mortimore försöker hålla ihop allting – inklusive sitt föredrag.

Lördag 21.1.2023 kl. 16
NSU-bussen startar kl.14.45 från Borgby.
Biljett och buss; €35 betalas i bussen, helst med kort!
Reservera biljett av Ela 050 3007385 redan idag (gärna sms)
så vi vet hur många vi blir, senast 31.12.2022!
En utmärkt julklapp till nära och kära!

KYLÄJUHLAT 2023!
Kylien yhdistykset (Martat, VPK, metsästysseura ja
NSU) ovat lähtökuopissa KYLÄJUHLAT elokuu 2023
suunnittelussa - yhteinen rieha Linnanpellon
hiekkakentällä kaikille kylien asukkaille, nuorille ja
vanhoille. 13 vuotta on mennyt edellisestä
kyläjuhlasta!
Nyt tarvitsemme ideanikkareita, timpureita,
ohjelmanvetäjiä, sponsoreita - voisitko olla avuksi?

Tervetuloa suunnittelutreffeille
maanantaina 23.1.2023 klo 18:30 Viljanilla!

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 sommarkägare synpunkter beträffande
spårdragningen ber vi dig kontakta Timo Salmia (0400628648)
eller 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 Timo Salmiaan
(0400628648) tai B-C Oljemarkiin viimeistään 15.12. Kiitos
etukäteen!

BYAFEST 2023!
Byarnas föreningar (Marthorna, FBK, jaktföreningen
och NSU) är i startgroparna för att sätta igång
planerandet av BYAFEST augusti 2023 – ett
gemensamt jippo på sandplanen i Borgby för byarnas
alla invånare, ung som gammal! 13 år sedan senaste
Byafest ifall du undrar!
Nu behövs det idésprutor, hantlangare,
programmakare, sponsorer – har just du någonting
att bidra med?

Välkommen med på planeringsträff
måndag 23.1.2023 kl. 18.30 på Viljan!



NSU HÄNDELSEKALENDER
TAPAHTUMAKALENTERI

Torsdag 17.11 Luciaövning, programövning inför julfest
kl. 18-19.30

Söndag 20.11 Kranskurs / Kranssikurssi
kl. 16-18

Torsdag 24.11 Luciaövning, programövning inför julfest
kl. 18-19.30

Söndag 27.11 Julfest för hela familjen
kl. 16:00 Koko perheen joulujuhlat

Lördag 21.1 Teaterresa till Fallåker

NSU 120-års produkter till salu!
Kasse / Kassi 5 €
Tubduk / Putkihuivi 4 €
Penna / Kynä 1 €

Produkterna finns till salu på kommande evenemang!
Tuotteet ovat myynnissä tulevissa tapahtumissa!
Du kan också dra i ärmen på en styrelsemedlem!
Voit myös ostaa tuotteita hallituksen jäseniltä

www.norrasibbouf.fi

Norrasibbouf på Facebook
Kolla även FB-gruppen: Borgby -Linnanpelto


