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KÄRA SUNDOMBOR! 

Som ni säkert märkt håller 

coronarestriktionerna på att lätta och 

det kommer att synas även i Sundom 

UF:s verksamhet.  

Vi har stora planer på kommande. Vi 

kommer att ordna evenemang så som 

Långskärsdans 16.7 och loppisrace 

10.9. 

Kommande verksamhet som sker i 

”huset mitt i byn”: 

• 16.4 Pubkväll kl.20-02  

• 17.4 Vörå spelmansklubb kl.14 

• Eftersökningskurs 

22.4 kl.18-21 

23.4 kl.9-17 

• 6.5 Dubbel-disco 

Årskurs 1–3 kl.18 - 19.30 

Årskurs 4–6 kl.19.45 - 21.15 

• 7.5 Stora talkodagen            

med start kl.10 

• 9.5 Informationstillfälle 72h. 

Under tillfället kommer åhörarna 

få lära sig hur man kan 

förbereda sig inför en 

krissituation,                    

kl.18.30 – 19.30 

 

• Akrylmålning på måndagar,  

18.4 – 2.5 kl.18 

• 4H matlagningskurs på 

måndagar, 18.4 - 25.4 kl.15.30 

• Hiit och stretch på tisdagar,  

19.4 – 26.4 kl.17.00 

• Kaffeträffen på onsdagar,     

20.4 – 11.5 kl.13 

• Datakurs på torsdagar,         

21.4 - 12.5 kl.18.30 

• Röstträningskurs på onsdagar, 

4.5 – 25.5 kl.18.30 

• Musifun på fredagar,  

6.5 – 10.6 kl.13.30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften för 2022 är 10€, som kan betalas in till kontonummer:  

FI18 4958 0010 1239 11 Ge ditt namn och födelseår som meddelande. 

Barn och unga under 15 år är befriade från medlemsavgift. Vi är så glada 

att få en extra slant, för huset behöver ständigt förnyas och underhållas. 

 

I år fyller Sundom ungdomsförening 123 år, det är en hög ålder! Vi hoppas 

att föreningslivet och talkoandan fortsätter att blomstra med den yngre 

generationen i byn. Var inte rädd att ta kontakt med någon av oss i 

styrelsen vad gäller nya idéer av evenemang eller talko. 

Alla är varmt välkomna med!  

 

Sundom UF söker aktivt nya styrelsemedlemmar. Mycket är på gång, kom 

med!  

Nuvarande ordförande önskar avgå från sin post för att ge platsen till en 

yngre generation. 

Har du frågor om våra aktiviteter eller evenemang kan du kontakta          

Tobias Mellberg: 040-6850720. 

 

 

 
 

 

 


