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NoS-info v. 41

Ett nyhetsbrev med aktuell info från Norr om Stan och dess
medlemsföreningar. Evenemang, händelser och annan föreningsinfo.

Höstlovskoloni på Solhem för åk 1-6

Kl. 8.30-16.30 ons-tor-fre. Pris: 40-60 € (möjligt att ansöka om friplats)

Skattjakt, kort- och brädspelsturneringar, karaoke eller pröva på sång
i mikrofon, filmmys med popcorn, utfärder, irrfärder, hit- och ditfärder
och simning med mera! Jo, vi hinner nog med fri lek också! I år ska vi
se till att ha schemat fullspäckat under kolonin när vi har de flesta
samhällsbegränsningarna i backspegeln. På kolonin gör vi saker
tillsammans med nya och gamla kompisar och de härliga
klubbledarna. I programmet ingår varm lunch och mellanmål.
Välkommen med!

Mer info och anmälan: pilvikanava.fi/norromstan

Bollklubb i Åshöjden enligt
Helsingforsmodellen för åk 3-6

Barn mår bäst då de får springa av sig och leka! I bollklubben provar
vi på olika sporter, spel och lekar och de vi gillar mest gör vi mer av. Vi
kan vara ute ibland men har också tillgång till skolans gympasal
(nedre salen!). Om du som förälder gärna ser att du får hem ett nöjt,
trött och "färdig-idrottat" barn till kvällen, passa på här!

Klubben ingår i pilotverksamheten av Helsingforsmodellen, och är
därmed gratis för deltagarna.

Onsdagar kl. 14.30-15.30. Anmälning via pilvikanava.fi/norromstan

GLU - ledarskapsutbildningen för unga

Gruppledarutbildningen är för dig mellan 14-17 år och sker på
plats i Åshöjdens grundskola, Helsinge skola eller på distans via
Zoom. Utbildningen är ett enkelt sätt att lära sig saker som man
kommer att ha nytta av i hela sitt liv!

Du får erfarenhet, kanske JOBB, lär känna nya människor, blir sedd,
välkomnad och behövd! Alla kan delta, du behöver inte kunna något
speciellt från tidigare!
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Denna utbildning ger dig kunskap och färdigheter att leda olika
grupper eller läger, samt praktik, kontakter och stödnätverk! Från
praktiken får du ett bedömt arbetsintyg som du kan ha stor nytta av
då du söker jobb. Dessutom får alla som går slut utbildning och
praktik ett stipendium på 100 €.

Utbildningen är helt kostnadsfri!

Läs mer på nos.fi/GLU - Anmälning via pilvikanava.fi/norromstan

Nyländsk aftongala 2021

Lördagen den 23.10, Trio Sport Center, Dickursby i Vanda

Alla biljetter är ännu inte sålda, så boka din plats på årets galafest! Var
i kontakt per telefon 050-3301222 eller per e-post kansliet(at)nsu.fi

Årets gala kommer att ledas av Nicke Lingell. Kom och se våra
Fantastiska Nyländska förmågor på årets förmodligen största
galafest!

Det blir show, utdelning av NSU-priser och en trerätters middag.
NSU-prisets kategorier är årets Talang, Eldsjäl, Förening och Veteran.
Röstning pågår till 13.10 Biljetterna kostar 40€/vuxen.

Lokalförbundens frågesportuttagning
inför NSU:s årliga frågesportstävling

Måndag 1.11 kl. 18.00 ordnas Lokalförbundens Frågesportsuttagning!
HTU har sin frågesportsuttagning på Midgård! Samla ett lag och kom
med! NSU arrangerar årligen den nyländska frågesportsfinalen med
fina vandringspokaler och före finalen ordnas uttagningar av
lokalförbunden på 6 olika orter. I landskapsfinalen deltar de tio bästa
lagen i alla tre klasser (knatte, ungdoms och allmän klass), dock så att
varje lokalförbund är representerat i klasserna. Domarkollegiet och för
frågesporten står Magnus och Bamse Björkvall samt Anne Pennala.
Anmäl gärna era lag till borje.henriksson(at)luukku.com senast
29.10.2021.
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Läs mer på nos.fi/GLU - Anmälning via pilvikanava.fi/norromstan

Nyländsk aftongala 2021

Lördagen den 23.10, Trio Sport Center, Dickursby i Vanda

Alla biljetter är ännu inte sålda, så boka din plats på årets galafest! Var
i kontakt per telefon 050-3301222 eller per e-post kansliet(at)nsu.fi

Årets gala kommer att ledas av Nicke Lingell. Kom och se våra
Fantastiska Nyländska förmågor på årets förmodligen största
galafest!

Det blir show, utdelning av NSU-priser och en trerätters middag.
NSU-prisets kategorier är årets Talang, Eldsjäl, Förening och Veteran.
Röstning pågår till 13.10 Biljetterna kostar 40€/vuxen.

Lokalförbundens frågesportuttagning
inför NSU:s årliga frågesportstävling

Måndag 1.11 kl. 18.00 ordnas Lokalförbundens Frågesportsuttagning!
HTU har sin frågesportsuttagning på Midgård! Samla ett lag och kom
med! NSU arrangerar årligen den nyländska frågesportsfinalen med
fina vandringspokaler och före finalen ordnas uttagningar av
lokalförbunden på 6 olika orter. I landskapsfinalen deltar de tio bästa
lagen i alla tre klasser (knatte, ungdoms och allmän klass), dock så att
varje lokalförbund är representerat i klasserna. Domarkollegiet och för
frågesporten står Magnus och Bamse Björkvall samt Anne Pennala.
Anmäl gärna era lag till borje.henriksson(at)luukku.com senast
29.10.2021.

http://nos.fi/glu
http://pilvikanava.fi/norromstan
tel:050-3301222
https://nylandskafton.webbhuset.fi/2021/nsu_pris/


Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

Svenska dagen-fest den 6.12

(Psst! Börja redan nu fundera på samåkning till och från festen.)

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf. ordnar tillsammans med
Svenska Kommittén i Vanda Svenska dagen-fest lördagen den 6.11
kl. 18.00 i Lantbruksmuseets Maiju sal, Nybackagränden 2 i Vanda.

På programmet: Soundwaves kören, ledd av Hanna Mannerström,
kåseri och bildvisning ur Kårböle uf:s 120-årshistorik med Astrid
Nurmivaara, Årets Vandalax-utdelning och Modersmålets sång m.m.

Festen är gratis och alla är välkomna!

Följ Norr om Stan på Facebook och Instagram och hitta mer info på
hemsidan!

Copyright (C) 2021 Norr om Stan rf. All rights reserved.

Update Preferences | Unsubscribe

https://facebook.com/norromstan
https://instagram.com/nosklubbarkolonier
https://nos.fi/
https://nos.us1.list-manage.com/profile?u=bc0aa56728d99e41725914737&id=d870191e2d&e=3ead32943f
https://nos.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=bc0aa56728d99e41725914737&id=d870191e2d&e=3ead32943f&c=eb1de2a255
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=bc0aa56728d99e41725914737&afl=1

