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Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Vill du vara med och uppträda
på Nyländsk Aftongala 2017?
Nyländsk Aftongala 2017 firar Finland 100 år
i Lovisa Idrottshall den 14 oktober. Det blir show,
dinner och prisutdelningnar. Som traditionen
påbjuder vill vi med detta evenemang lyfta fram
ungdomsföreningarnas egna förmågor inför en
större publik.
Så om just DU vill sjunga, dansa eller har ett band
eller en teatergrupp som vill uppträda på Nyländsk
Aftongala - Finland 100 år!, anmäl dig då genom
att skriva ett mail till kansliet@nsu.fi. Vi vill ha din
anmälan senast 13.5.
Arr. Östra Nylands ungdomsförbund och
Nylands svenska ungdomsförbund

NSU-dagen 16.3

Kl. 18.00-20.00 på Bydgehemmet
Pasi Holmberg föreläser och håller en workshop
om hur man kan spara tid och möda genom olika
administrationssystem och med hjälp av olika
gratis molntjänster, e-post, arkiv m.m.
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Här nedan följer reglerna i korthet för de lokala
uttagningar i Nyland samt vid landskapsfinalen.
NSU presenterar sin nya Webbsajt-mall som vi

FRÅGESPORT

2014

utvecklat i samarbete med Webbhuset. Mallen
erbjuds som ett alternativ till stilbyggaren för
intresserade medlemföreningar. Vi hjälper även
förenigar att byta över till den nya mallen.

18.00 Pasi Holmberg föreläser och svarar på frågor.
19.00 Kaffe med tilltugg

19.15 NSU presenterar sin nya webbsajt-mall
Frågesporten ordnas i höst igen. Samla
19.30 - 20.00 Öppen verkstad / frågor och svar
ihop lag, svara på kluriga frågor och
NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen
den 13 oktober
Adress: Borgfrökens
gränd 1, 00950 Helsingfors
må den bäste vinna! Uttagningarna i
2014
kl. 19.00
på Final:
sex olika
Anmäl deltagande till: kansliet@nsu.fi. (senast 9.3)
lokalförbunden:
30.10
26.11 i orter
Sibbo i Nyland.
Östra Nylands ungdomsförbund: http://www.onuf.fi
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