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Nyländsk Aftongala 2018 i Ingå Bollhall
- preliminärt datum den 13 oktober!
Vill du vara med och uppträda på Nyländsk Aftongala 2018?
Nyländsk Aftongala 2018 ordnas i år i Ingå Bollhall preliminärt
datum den 13 oktober. Det blir show, dinner och prisutdelningar.
Som traditionen påbjuder vill vi med detta evenemang lyfta fram
ungdomsföreningarnas egna förmågor inför en stor publik. Så om
just DU vill sjunga, dansa eller har ett band eller en teatergrupp som
vill uppträda på Nyländsk Aftongala, anmäl dig då genom att skriva
ett epost till kansliet@nsu.fi. Vi vill ha din anmälan senast 13.5. Arr.
Västnyländska Ungdomsringen och Nylands svenska ungdomsförbund.
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NSU

Här nedan följer reglerna i korthet för de lokala
uttagningar i Nyland samt vid landskapsfinalen.

Påminnelse om
föreningsstatistiken

2014

FRÅGESPORT

Vi samlar in föreningsstatistiken över
föregående verksamhetsår. Gå till adressen
www.fv.webbhuset.fi. Ni loggar in med era
vanliga inloggningsuppgifter (för föreningens
webbsajt). De viktigaste delarna att fylla i
är “Föreningspersoner” och “Medlemskår”.
Statistiken bör lämnas in senast 21.3.2018. Vid
frågor kontakta 0500616933, kansliet@nsu.fi.
Tack på förhand!

Frågesporten ordnas i höst igen. Samla ihop
lag, svara på kluriga frågor och må den bäste
NSU:s
frågesportuttagningar
den 13 oktober
vinna! Uttagningarna
i lokalförbunden:hålls
29.10 måndagen
Logga in via länken: www.fv.webbhuset.fi
2014
kl. 19.00
på sex olika orter i Nyland.
Final: 25.11
i Sibbo.
Östra Nylands ungdomsförbund: http://www.onuf.fi
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom

Storytelling verkstad på Bygdehemmet

Sibbo ungdomsförbund: UF Kamraterna, Träskberga i Träskby, (Kalkstrand), Nevasvägen 340, 01150
Söderkulla. Anmälningar till Suffen@kolumbus.fi

Det blir storytelling på Bygdehemmet lördagen 24.3 klo. 10:30-
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Helsinge-Tusby
ungdomsförbund:
http://www.helsinge-tusby.fi
17:00. Storytelling
verkstaden ”From
darkness to light: the birth
Vanda UF, Gamla Nurmijärvivägen 54,Vandaforsen.

of story” hålls av Carla-Rose Häkkinen. Rabatterat pris för NSU

Esbobygdens
ungdomsförbund: http://ebuf.org
anslutna föreningsmedlemmar.
Arr. NSU i samarbete med ALBA
SViE,
Svinösund,
Sommarövägen
8
SuomiFinland.

create a
through t
story will be unique to this moment and group of people. We w
give structure to the new-born story, for example simple m
00950 Helsingfors
tfn 0500-61
6933 www.nsu.fi
writing. The aim
of the workshop
is to provide a space

Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund: http://www.knuf.fi
Mera info: https://www.facebook.com/events/1121267788043221/
Luckan, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt
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