
Bästa läsare!

Välkomna tillbaka!
Sommaren är vacker men ack så kort. Hoppas ni fått njuta av sol och sköna dagar!

Nu föl jer en färgrik höst!

NSU har ny adress
Mycket har hänt sedan senaste Bulletinen. NSU har efter en treårig inlärningsperiod i

UF-verksamhet, förtjänstful lt verkstäl ld av FSU, flyttat ti l lbaka ti l l sina kansl iutrymmen i

Bygdehemmet. Den nya adressen är således Borgfrökensgränd 1 , 00950 Helsingfors.

Nyländsk Afton
Nyländsk Afton i Ekenäs bollhal l den 8.11 bl ir en showig Galamiddag med spännande

UF-nomineringar och prisutdelningar och påföl jande dans ti l l Kjel l ÅkeZ! Konceptet är

Oscarsgalan möter Wallmans Dinnershow – middag med underhållning mellan

varven, med våra egna härl iga förmågor, dragplåster och överraskningsgäst!

Missa inte denna Nyländska Galafest som i år går av stapeln i Ekenäs Bollhal l den

8.11 kl.1 7.00. Menykortet med tre rätters middag kostar 35e. Bil jetter kan köpas från

Luckan. Bil jettantalet är begränsat. Vi arrangerar även busstransporter ti l l festen ti l l

det facila priset av 1 5e tur retur. Mera information föl jer senare.

Pristävling
I samband med Nyländsk Afton Goes Gala arrangerar vi även en pristävl ing där

vinnarna utkoras under Galan. Kategorierna är fem ti l l antalet; Årets talang, Årets

eldsjäl , Årets ungdom, Årets förening, Årets veteran. Röstningen pågår från och med

den 1 5 september ti l l och med den 6 oktober 201 4.På www.nsu.fi hittar ni anvisningar

för röstningen.

Frågesport
Frågesporten har arrangerats av Nylands svenska ungdomsförbund i över fem

decennier. Årets final går av stapel den 26 oktober 201 4 i Lagstads skola i Esbo

centrum. Lokalförbundens uttagningar är den 1 3 oktober.

Kommer fjolårets vinnare kunna försvara sina titlar? Är er förening de nya mästarna?

Renoveringsbidrag
Det är igen aktuel lt med ansökan om renoveringsbidrag för föreningshus

gällande nästa år (201 5). Ansökningarna skall in under september senast

30.9! Information, direktiv, blanketter, etc. hittas under föl jande adress:

http: //www.kotiseutul i itto.fi/renoveringsbidrag-for-ar-201 5

Musikklubb för 710 åringar startar i Botby
NSU inleder musikklubbsverksamhet för 7-1 0 åringar, onsdagar 1 6.30-1 7.30 i

föreningshuset Bygdehemmet på Borgfrökensgr. Klubben innehåller sång, musik och

motion med varierande teman för att väcka barnens intresse för musik.
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