Sundom

Ungdomsförening

Bästa Sundombor!
Ungdomsförenignen har en
fullspäckad höst och kommer att ordna
en del nya och bekanta evenemang.
Nytt för hösten är föreläsningar
inom olika temaområden. Vi inleder
med barns säkerhet i bilar 3.9. Carina
Engström har vision workshops 2.10:
hur man lär sig förverkliga sina
drömmar. I november har vi Johan
Geisor, ordförande i Fotoklubben
Knäppisarna, som föreläser om vad
man skall tänka på när man
fotograferar olika motiv. En annan
föreläsning riktar in sig på Kärringtips
& ekostädning. Cecilia "Ila" Nordman
föreläser om enkel, rolig, giftfri och
billig städning.
Föreläsningarna kostar 10 € där
kaffe och dopp ingår. I spalten till
höger hittar ni alla föreläsningar.
Tonis drog igång 23.8 och
välkomnar alla ungdomar till UF
lokalen varje fredag!
4.10 kl 18:30 ordnas ett infotillfälle
på UF i samarbete med Tonis och
Församlingen, Polisen är på plats och
berättar om trafiksäkerhet och droger.
Tillfället är öppet för alla men riktar sig
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främst till ungdomar och deras
föräldrar.
Barnbus för byns yngsta
medlemmar ordnas under 4 lördagar,
varje tillfälle har ett eget tema.
Rensa i skåpet och kom på
BYTARDAG vid UF 12.10 kl. 13-15. Man
tar med saker man inte längre anvnder
och går hem med något man behöver.
Eget skräp, andras guld!
En av höstens höjdpunkter är Wasa
teaters gästspel vid Uf 9.11 med
föreställningen KAOS. Biljetter kan
bokas via wasa teaters biljetttjänst, via
sundomuf@gmail.com eller
045-6398800.
Traditionsenlig loppisvecka ordnas
16-20.10. Vi söker funktionärer som kan
hjälpa till i kassan. Anmäl intresse till:
marlene.ostersund@hotmail.com.
16.11 åker en buss till IKEA i
Tammerfors. Anmäl till
dlangqvist@hotmail.com
Vi hoppas ni hittar något
evenamng som passar er! Vi ses!

Föreläsningar
3.9 Barns säkerhet i bilar
Jeanette Holmlund-Hampf
2.10 Vision Workshop
Carina Engström Coaching &
Therapy.

5.11 Fotografering. Tips och ideér.
Johan Geisor i Fotoklubben
Knäppisarna.

3.12 Kärringtips och ekostädning
med Cecilia Nordman

10 €/gång (kaffe ingår)
Förhandsanmälan till :
045-6398800 eller
sundomuf@gmail.com

Styrelsen
Man kan ännu bli medlem

MEDLEMSAVGIFT 2013
6 Euro
Betalas till konto :
497021 - 4706619

Sundom Ungdomsförening r.f. finns på

Händer på UF

Facebook och

Hela hösten: Tonis på fredagar
3.9 Föreläsning kl. 18.30
Barns säkerhet i bilar
Jeanette Holmlund-Hampf
21.9 Barnbus: Naturen
2.10 Föreläsning kl. 18.30
Vision Workshop
Carina Engström
4.10 Infotillfälle för ungdomar
Droger och trafiksäkerhet
5.10 Pub och Humorkväll
12.10 Barnbus: Färg & form

www.sundomuf.fi

BARNBUS

på Sundom UF hösten 2013

Under föreningens Barnbus-lördagar får barn under skolåldern komma till lokalen i
vuxens sällskap för att leka, pyssla och busa. Vi ordnar Barnbus under fyra lördagar nu
på hösten med olika teman varje gång:
21.9 Naturen
12.10 Färg & form
2.11 Halloween & disco
23.11 Vinter & jul

16-20.10 LOPPIS

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. Välkomna!

1.11 DISCO åk 4-6 kl. 18-19

________________________________________________

Bytar dag kl.13-15

2.11 Barnbus : Halloween & disco
5.11 Föreläsning kl. 18.30
Fotografering. Tips och ideér.
Johan Geisor i
Fotoklubben Knäppisarna
9.11 Wasa teater gästspelar:
KAOS. Boka biljett!
16.11 IKEA -resa till Tammerfors
23.11 Barnbus: Vinter & Jul
3.12 Föreläsning kl. 18.30
Kärringtips och ekostädning
Cecilia Nordman

LOPPIS 16-20.10

Gilla oss på Facebook!
ALL VÅRA EVENEMANG MED DETALJERAD INFORMATION HITTAR NI PÅ FACEBOOK ,
Sundom Ungdomsförening r.f.
Gilla sidan och få information om alla våra evenemang!!!
________________________________________________

Tonis startade igen 23.8 med en taco-kväll. Alla byns ungdomar är välkomna till
UF-lokalen under fredagkvällar. Möjlighet till olika aktiviteter; biljard, pingis osv. Vi
bjuder på Kaffe! Välkomna!
________________________________________________
KAOS -svensk urpremiär! På UF 9 November
En hejdlös tragikomedi om tre kvinnor – en
lärare, en psykoterapeut och en journalist –
som försöker få livspusslet att gå ihop. Tre
kvinnor gör femton roller.

IKEA -resa 16.11, 30€

Boka din biljett via UF, 045-6398800

Bordbokningar och ikeaanmälningar till:

ordinarie 25€
pensionärer 23€
studerande/arbetslösa 21€
ungdom (upp till 18 år) 15€
barn (upp till 12 år) 12,50€

dlangkvist@hotmail.com

