
Ännu finns det några lediga speldatum,
boka redan idag! Pris: 550€ för
medlemsföreningar (norm.700€).
Spelperioderna är:
5.215.2
4.315.3
Bokningar kan göras på jessica@nsu.fi
eller 045138 2333
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God fortsättning på År 2013!

Förestäl lningarna av Himmel och Pannkaka är i ful l rul lning! Premiären ägde rum på Bygdehemmet

den 30.11 och fick mycket god respons av både vuxna och barn (recension kan läsas på

http: //hbl. fi/kultur/recension/201 2-1 2-07/teaterrecension-varja-katten-och-grannen).

Mer info om pjäsen finns på www.nsu.fi .

IT3 ordnar i samarbete med Svenska Studiecentralen en

kurs i Kulturhusets bokföringsprogram den 31 januari kl .

1 8.00 - 20.30.

Kursen hålls i FSU:s mötesrum, Nylandsgatan 1 7 B 27,

3. vån, 001 20 Helsingfors. och som kursledare fungerar

Stefan Andersson från Svenska Studiecentralen. Glöm

inte att ta med dina inloggningsuppgifter för programmet

ti l l kursen!

OBS! Kursen är inte en kurs i bokföring utan en kurs i

hur det specifika programmet används.

Anmälningar senast fyra dagar före kursdagen ti l l :

sebastian.gripenberg@studiecentralen.fi . Kursen är

avgiftsfri .

IT3 ordnar även en avgiftsfri drop-in

verkstad i FSU:s mötesrum dit man kan

komma och arbeta med föreningens

hemsida, frågor kring Digistoff el ler

annat IT-relaterat. El ler också bara för

att dricka en kopp kaffe och bekanta sig

med IT3:s verksamhet. Under ti l lfäl let

förekommer ingen föreläsning, utan

meningen är att var och en kommer och

går som den vil l .

Den första verkstaden ordnas den 5.2

mellan klockan 1 5-20, ingen

förhandsanmälan behövs! Handledare:

Jonas Lemberg

NSU erbjuder al la medlemsföreningar webbsajter med sti lbyggaren i Digistoff 2.

I den nya sidmallen kan medlemsföreningarna fritt ändra på disposition, färger, tecken, banner och bakgrund

på sin webbsajt. Kontakta Putte om ni vi l l ta ibruk sti lbyggarenpå er webbsajt. (putte@nsu.fi).

Den nya stilbyggaren finns nu tillgänglig för alla medlemsföreningar!




