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Bästa Sundombor!
 
För andra året i rad får jag skriva 
Ordförandes hälsning i Sundom 
UF:s infoblad. Jag tackar för 
förtroendet, men det största tack 
som går att uppbringa ska riktas till 
alla som ställt upp för föreningen 
under årens lopp. Vi som sitter i 
styrelsen har fått förtroendet att 
förvalta föreningens 
administration, men Sundom 
Ungdomsförening är till för hela 
byn och skapas av byborna 
själva.

Sundom Ungdomsförening 
kommer under år 2013 att ordna 
aktiviteter och evenemang för 
såväl ung som gammal. I vår 
verksamhetsplan hittar man bl.a. 
Barnbus-lördagar för barn under 
skolåldern, danskurser för både 
barn och unga, öppet hus för 
ungdomar, danser och discon för 
lågstadieelever, pubkvällar och 

danser för vuxna, loppisveckor, 
IKEA-resor, nostalgibingo, 
nyårsrevy och mycket mer. 
Styrelsen är engagerad och aktiv, 
men ibland räcker händerna inte 
till för allt som ska göras. Därför 
efterlyser vi frivilliga som vill vara 
med i en talkogrupp och 
funktionera på olika tillställningar 
som ordnas i föreningshuset. Mera 
information om detta finns i 
Sundom TV:s textruta och på vår 
hemsida, www.sundomuf.fi. 

Om du gillar det som föreningen 
gör och gärna ser att 
verksamheten fortsätter så kan du 
ge oss ditt stöd genom att bli 
medlem i Sundom 
Ungdomsförening och betala 
medlemsavgiften på 6 euro innan 
1.6.2013. I meddelandefältet 
skriver du namn och födelseår på 
de medlemmar du vill betala 
avgiften för. Barn och unga under 
15 år är välkomna som 
medlemmar, men befriade från 
medlemsavgift. Om du som 
förälder vill skriva in ditt barn i 
ungdomsföreningen så kan du 
antingen meddela barnets namn 
och födelseår till 
sundomuf@gmail.com eller 
inkludera dessa uppgifter i en 
medlemsavgiftbetalning för någon 
annan familjemedlem. Tack för ert 
stöd!

Ann-Sofie Finne, ordförande

MEDLEMSAVGIFT 2013
6 Euro   

Betalas till konto :

497021 - 4706619  
senast 1.6.2013

VÅRDANS vid UF 20.4 
kl. 20.30-01.00 

Siv Laine Band
Ungdomsförening r.f.

http://www.sundomuf.fi/
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UNGDOMSVERKSAMHET
Från och med 12.4 kommer föreningslokalen att vara öppen för ungdomar 
13 – 17 år på fredagar mellan kl. 20 och 23. Vi har vuxna ledare på plats 
och besökarna kan t.ex. spela pingis, kasta dart eller spela kort. Det finns 
WLAN i lokalen och vi bjuder på kaffe!

DANSKURS
I samarbete med SÖU-projektet Move It ordnas en danskurs för barn och 
unga med start onsdag 27.3. Elever i femte och sjätte klass i Solf och 
Sundom lågstadieskolor har under vintern fått undervisning i de vanligaste 
pardanserna. Den kurs som nu ordnas är en fortsättning på denna 
undervisning och riktar sig främst till elever i klass 5 och 6 i Solf och 
Sundom, men även andra intresserade med en del förkunskaper i vals, 
foxtrot och bugg är välkomna med på kursen. Deltagare som kommer 
direkt från skola eller eftis kan gärna ha med sig mellanmål. 
Kurstider: 27.3, 3.4 och 10.4 kl. 15:30 – 17. Ingen förhandsanmälan 
behövs.

TEATER
Sundomrevyn återkommer denna vinter! Teaterintresserade personer har 
nu möjlighet att få utlopp för revyräven inom sig. Sundom UF ska sätta upp 
en självskriven revy som har premiär kring jul eller nyår. Om man är 
intresserad av att vara med och skriva sketcher, stå på scenen, sköta ljud 
och ljus, måla kulisser eller göra koreografi så ska man ta kontakt med 
Elisabeth Henriksson för mera information. 

BARNBUS 
Höstens nyhet på UF var Barnbus-lördagarna, där barn under skolåldern 
fick komma till lokalen i vuxens sällskap för att leka, pyssla och busa. Vi 
ordnar Barnbus under fyra lördagar nu på våren: 6.4, 20.4, 4.5 och 18.5. 
Det sista tillfället är vi ute och leker om vädret är vackert. Vi har öppet 
mellan kl. 11 och 14, men man får komma och gå som man vill. Det kostar 
inget att delta. Föreningen säljer kaffe med dopp och det går även bra att 
ta med egen lunch och värma om man så önskar. Ta gärna med inneskor 
eller innetossor åt barnen.

Evenemang
Några av våra 
kommande evenemang:

VÅRDANS 20.4.2013 
kl. 20.30-01.00

SIV LAINE BAND, Inträde 12 €
Ölservering, inga bankkort

BARNBUS
4 Lördagar under våren och hösten

NOSTALGIBINGO
HÖSTLOPPIS
Oktober

IKEA
November
______________________________

Prislista
HYRA  medlem/icke medlem
Sal   120€ /200 €
Serveringsrum    60€ /100 € 
Bröllop   200€ /400 €

KVÄLLSMÖTE
Serveringsrum    	
 20 € 
Hela UF-lokalen  	
 50 €

KAFFE
Kaffe + bulla       3 €/person
Kaffe + tårta       5 €/person
Kaffe + smörgås  5 €/person 

Barn- och 
Ungdomsverksamhet

BARNBUS och ÖPPET 

HUS.

Kom gärna med förslag 

på ungdomsverksamhet!!

 

Den nya styrelsens första 

planeringsmöte


