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Renoveringsbidrag för 
föreningshus

Det är igen aktuellt med att planera 
ansökan om renoveringsbidrag gällande 
föreningshus. Ansökan till Finlands 
Hembygdsförbund skall vara inskickad 
senast 30.9.2021.

Läs mera HÄR.

Svenska kulturfonden beviljar också 
bidrag för konditionsbedömning och 
planering inför planerad renovering 
av föreningshus. Aktiva kultur- och 
ungdomsföreningar med verksamhet 
på svenska kan söka bidraget. Sista 
inlämningsdag för denna ansökan är 
också 30.9.2021.

Nyländsk Aftongala 2021
Det ljusnar vid horisonten. Efter lång vän-
tan öppnar vi upp för gemenskap med 
stor Nyländsk galafest! Nyländsk Aftonga-
la brakar loss i TRIO Sport Center i Dick-
ursby, Vanda den 23 oktober kl. 17.00. 
Välkomna med på årets antagligen störs-
ta galafest med show, dinner och prisut-
delningar!

Nyländsk Aftongala biljetterna kostar 
40 €/vuxen och 30 €/barn (under 16 år). 
Biljetten inkluderar tre rätters middag med 
program. Endast genom förköp t.o.m. 
25.9. Biljettbokningen görs via denna 
länk, eller genom NSU:s kansli: 050 3301 
222 / kansliet@nsu.fi.

Vill du vara med och uppträda på 
Nyländsk Aftongala 2021?
Som traditionen påbjuder vill vi med det-
ta evenemang lyfta fram ungdomsfören-
ingarnas egna förmågor inför en stor 
publik. Så om just DU vill sjunga, dansa 
eller har ett band eller en teatergrupp 
som vill uppträda på Nyländsk Aftongala, 
anmäl dig då genom att skriva e-post till 
kansliet@nsu.fi. Vi vill ha din anmälan se-
nast 29.6.

Arr. Helsinge - Tusby ungdomsförbund 
och Nylands svenska ungdomsförbund.

Nominera till årets 
NSU pris!

Vem vill du att skall få årets NSU pris? 
Kategorierna är följande:

* Årets talang
* Årets eldsjäl
* Årets ungdom
* Årets förening
* Årets veteran

Både privatpersoner och föreningar 
kan nominera personer till NSU priset 
2021 i respektive kategori.
Nomineringen pågår till 22.8.2021. 
Klicka här för att nominera en eller fler 
kandidater.

Glad sommar!
NSU kansliet håller 

sommarstängt 
30.6 - 9.8
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