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Uthyrning av festlokaler
under rådande
undantagsförhållanden
Statens och kommunernas ungdomsoch klubblokaler och flera andra
samlingslokaler är nu stängda. Det
rekommenderas att aktörer inom den
privata och tredje sektorn gör på samma sätt. Offentliga sammankomster
är begränsade till tio personer och det
rekommenderas vidare att vi alla undviker att i onödan vistas på allmänna
platser.
NSU:s rekommendation är att man
undviker onödiga risker och följer
regeringens direktiv och rekommendationer.
Huvudregeln är att varje vuxen ansvarar för att självmant följa begränsningarna vad gäller sammankomster och anvisningarna om att hålla
avstånd till andra människor.

Dagens Kvicka Tips
Börjar promenaderna kännas långtråkiga? Gör NSUs promenadbingo
när ni är ute! Ni kan ladda ner
Promenadbingo Nr2 från vår hemsida,
facebooksida, eller på vår instagram.
nylandssvenskaungdomsforbund
Följ oss där för flera roliga Kvicka Tips!

15 APRIL

Över 1,5 miljoner euro
delades ut för renovering
2020
av föreningshus

I år delas 1 534 000 euro ut i statsunderstöd för renovering av föreningshus.
Renoveringsbidraget har till syfte att
bevara det värdefulla byggnadsarv
som föreningshusen representerar, och
möjliggöra renovering som förbättrar
användbarheten. Läs mera på Kotiseutuliittos hemsidor

Nyländsk Aftongala
Ny tid och plats!
I år firas Nyländsk Aftongala 2020
i samarbete med Helsingfors stad i
Tiivistämö i Södervik, i Helsingfors den
17 oktober. Det blir show, dinner, prisutdelningar och dans. Som traditionen
påbjuder vill vi med detta evenemang
lyfta fram ungdomsföreningarnas egna
förmågor inför en stor publik.
På grund av den nu rådande beklagliga
pandemi-situationen kommer många av
våra sommarteatrar inte att sätta upp
en pjäs i sommar, därför ser vi hoppfullt
fram emot en afton med ett utbud av
olika sketcher, sånger, promotions för
kommande års pjäser eller varför inte
en “blast from the past” med pärlor från
tidigare år.
Om er teater, förening, kör eller grupp vill
uppträda på galan, kontakta kansliet@
nsu.fi.
Vi vill ha din anmälan senast 13 maj.
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