
Den Nyländska finalen i frågesport ordnades 
söndagen den 22 november kl. 15.00 på NSU:s 
Bygdehemmet i Botby Helsingfors.

Lokalförbundens uttagningar gick av stapel den 
2 november. Totalt deltog 53 lag i den lokala 
uttagningen av frågesporten 2015. Till finalplats kom 
10 lag i Allmänna klassen, 12 lag i Junior klassen och 
13 lag i Knatte klassen.

Stämningen var på topp när NSU tillsammans med 
Esbobygdens Ungdomsförbund och lokalvärd Nytta 
och Nöje i Noux arrangerade den nyländska finalen 
i frågesport. Andra placeringen i Knatteklassen 
avgjordes efter den första tilläggsfrågan. 

NSU gratulerar alla vinnare och tackar alla deltagare 
för en olidlidligt spännande kamp!

I Juniorklass grep EBUF:s Esbo 
Västra UF II (Oscar Skogberg, 
Aron Wärnå, Jon Hednäs) I pris, 
med 40 poäng.

I Knatteklass grep VNUR:s 
Degerby UF “Smarties” (Astrid 
Lindholm, Annika Pöllänen, Emilia 
Broman) I pris, med 57 poäng.

I Allmänklass grep ÖNUF:s 
Bildande nöjen (Otto Andersson,
Kristian Willner, Ann-Helen 
Grundström) I pris, med 54 poäng.

Tycker du att de miljöer där verksamhet 
ordnas för unga ska vara rusmedelsfri? Några 
organisiationer i Svenskfinland tyckte att så ska 
det vara. Därför har de gemensamt antagit en 
policy för rusmedelsfri verksamhet bland barn och 
unga. Vi hoppas att fler organisationer vill omfatta 
policyn. http://test.nykter.fi/rusfri

Stiftelsen Ung Kultur i samarbete med Finlands 
Svenska Ungdomsförbund arrangerar en 
inspirationsresa till Sverige för dem som arbetar 
med kulturellt ungdomsarbete. Målet med resan 
är att inspirera, väcka nya tankar och idéer, samt 
hitta nya samarbetsparter båda nationellt och 
internationellt. www.fsu.fi
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FSU informerar
Rusmedelsfritt för barn och ungaInspirationsresa till Sverige

4 DECEMBER Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

År 2016 startar NSU Interkulturell 
Storytelling för barn och unga mellan 
6-13 år med olika modersmål och kulturell 
bakgrund. Berättarverkstaden passar 
grupper från 3-20 personer och kan hållas 
på föreningar, skolor, föräldraföreningar, 
flyktingförläggningar och bibliotek. Mera 
information om verksamheten följer 
senare.
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