
5 NOVEMBERNylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Fördjupad webbkurs 
med expert på digitala medier 
och utbildare: Reidar Wasenius
Måndag 30.11 kl. 12-14 och 7.12 kl. 12-14

HTU
Svenska Dagen-fest i Västersundom Skola,
(Hetbackavägen 3, 01200 Vanda)
Fredag 6.11.2020 kl. 18.30.
Förhandsanmälning till Börje Henriksson: 
borje.henriksson@luukku.com

Mera information här!

KNUF
Ons 4.11 kl. 14 Kaffe på svenska i Luckan - 
ta med dig någon som vill lära sig svenska!

Ons 4.11 kl. 18 Konsert: Min finlandssvenska sång-
bok med Erik-André Hvidsten och Thomas Enroth i 
Kyrkslätts kyrka. Förköp av biljetter i Luckan.

To 5.11 kl. 18 Författarkväll med Merete Mazzarella 
på Wohls Gård, obligatorisk förhandsanmälan till 
kyrkslatt@luckan.fi

Lö 7.11 kl. 13 Familjeguidning på Ragvalds muse-
um: Hur man bodde förr, med Rita Jansson som 
guide. Adress: Överbyvägen 140. Ingen anmälan 
behövs, vi är ute och håller avstånd. 

Mera information här!

Svenska veckan-evenemang

Behöver din förening fullmakter i Suomi.fi? 
Sfv har sammanställt en manual.

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020 och 
ersätts av suomi.fi-identifikationen. De fullmak-
ter som finns i Katso överförs inte utan man 
måste skapa nya.
Här finns en manual sammanställd för hur 
en förening ska gå till väga för att ansöka om 
suomi.fi-fullmakter.

Länk till manualen HÄR!

VNUR
Kejsarens nya kläder, TryckeriTeatern (Torggatan 1, 
Karis). Fredag 6.11 kl 18.00.
En föreställning för både svensk- och finskspråkiga! 
Gratis.
Boka plats raseborg@luckan.fi eller 
044 0170176.

Mera information här!

EBUF
Swedish language café på Svenska veckan
Age recommendation 15-99. Free entry for all partic-
ipants!
There will be two sessions with approx. 15 people / 
session.
One starts at 16.30. -17.30. The following one at 
17.45.-18.45.

Mera information här!

Suomi.fi-identifikation

NSU i samarbete med HTU arrangerar en 
fördjupad webbkurs i hur man använder 
sociala medier för att nå sin målgrupp. 
Kursdragaren är expert på digitala medier och 
utbildare: Reidar Wasenius, Breaks Finland. 
Anmäl ert deltagande senast 26.11 till 
kansliet@nsu.fi. Kursdeltagarna får 
förhandsuppgifter per e-post innan kursstart.

Kursen kostar 50 €/person. Kursen är gratis 
för alla NSU och HTU anslutna förening-
smedlemmar.
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https://svenskaveckan.fi/evenemang/svenska-dagen-fest-16
https://kyrkslatt.luckan.fi/svenska-veckan-fyller-20-ar/
https://foreningsresursen.fi/start/article-43349-75360-suomifiidentifikation
https://www.facebook.com/events/1114801888976379/
https://ebuf.org/sv/aktuellt/

