Sundom Ungdomsförening
r.f.
Infoblad hösten 2015

KÄRA SUNDOMBOR
Sommaren visade sig efter mycket om och men och årets
sommarfest hölls under otroligt vackert väder. Det var rörande att
till slut se att så många faktiskt var involverade i händelsen.
Robert Putnam har forskat i såkallad socialt kapital, som skulle
kunna förklaras med den nivå av tillit som en person känner inför
medmänniskor, grannar, institutioner, chefer o.s.v. Forskningen
visar att människors samverkan i gemensamma aktiviteter som
t.ex. föreningsengagemang bidrar till socialt kapital. Tanken
bakom teorin är att människor som deltar i föreningslivet får en
ömsesidig respekt.
Sundom ungdomsförening fyller 115 år. Det är en hög ålder och
man får fråga sig – Håller föreningslivet och talkoandan att dö ut?
Hoppas inte det! Det sägas att det krävs eldsjälar för att något
skall lyckas, men när dessa själar inte finns mera, vad händer då?
Förhoppningsvis träder nya eldsjälar in och verksamheten kan
fortsätta igen något år.
Vi hoppas evenemangen i höst är så mångsidiga att alla nya och
gamla medlemmar hittar något de kan vara delaktiga i.
Var heller inte rädd att ta kontakt med någon av oss i styrelsen
vad gäller nya idéer av evenemang eller talko. Alla är varmt
välkomna med! Jag vill passa på att tacka alla bidragsgivare! Vi
är så glada att få en extra slant, för huset behöver ständigt
förnyas och underhållas. Ni som ännu inte sett vårt nyrenoverade
serveringsrum, kom gärna in nästa gång det är något evenemang
och se vad vi gjort med bidrag som vi fått.
Talkokraft = Funktionärsfest.
Välkommen med Gammal som Ung! Vi syns på lokalin!
Ordförande Elisabeth Henriksson

17.10

SEPTEMBER:
18.9

Tonis håller öppet kl. 21-00
Tonårsträffen är till för
ungdomar åk7-> Under kvällen kan man spela pingis, dart,
19.10
innebandy eller spela andra spel, lyssna på musik m.m.
UF bjuder på kaffe. Tonis har öppet hela hösten och
vintern förutom när lokalen är uthyrd. Ungdomarna kan
själv följa med på Facebook under gruppen ”Tonis”.

Pub & Pidro & Karaoke kl. 20 - 01.30
BARN FÖRSTA HJÄLP KURS kl.18 - 21.30
Anders Lindqvist berättar bl.a. om Återupplivning,
Kvävning, Allergier och Falsk krupp. Bindande
anmälning till sundomuf@gmail.com Kursen kostar
20€/pers.

28 -29.9 NÖD FÖRSTA HJÄLPEN KURS
kl.18 -21.30 med Anders Lindqvist. Kursen omfattar 8h.
24.10
För att den kan hållas vill vi ha minst 15 deltagare.
Bindande anmälan till sundomuf@gmail.com
Kursen kostar 35€/deltagare (man kan förnya sitt kort eller
få ett kort, det kostar 10€ extra.)

OKTOBER:
11-12.10 Loppis Söndag kl. 15-20.00 och
Måndag kl. 12-19.00
till:S.ljunggren78@gmail.com

16.10

Anmälningar

Disco åk 1-3 kl.18-20 (MOBILHOTELL)

Sagostund med Helen Jern kl. 11.30 - 12 Barn från
3 år är välkomna! Ta gärna med eget sittunderlag.
UF bjuder på Saft och bulle.

25.10

Söndans med Replay kl.15-17 Elisabeth och
Linus visar stegen mellan 14.30-15. Sedan dansar
vi vidare i två timmar med en kaffepaus. Inträdet är
10€. Barn under 12 år i föräldrars sällskap kommer
in gratis! Kaffe ingår. Välkommen!

30.10

Maskerad Disco Åk 4-6 kl. 18-21 (MOBILHOTELL)

NOVEMBER:
7.11 Klädbytardag kl.11-15 Ta med dig saker eller kläder
och byt till dig sådant som du behöver. Ingen
anmälan. Man kan skänka saker till hoppets stjärna
efter evenemanget. UF ordnar kaffeförsäljning. Detta
sker i samarbete med Marthorna.
Sagostund med Helen Jern kl.11.30 -12 Barn från
3 år är välkomna! Ta gärna med eget sittunderlag.

14.11 Ikea och Hantverkarmässa till Tammerfors
Anmälan till: s.ljunggren78@gmail.com eller till
050- 590 5876. Resan kostar 30€ och startar
kl.7.00 från SUF. Beräknad hemkomst efter kl.21.
Evenemanget sker i samarbete med Kronvik
byaförening.

DECEMBER:
25.12

JULDANS

Glögg / pepparkaks servering. Mera info kommer senare.

Visste du att Sundom UF fungerar som Wasa
Teaters Regionscen?
Sundom UF och Wasa teater samarbetar. Varje gång
WT kommer till oss med en turnerande pjäs får
Sundom UF 40% av biljettintäkterna. När vi ordnar med
servering är det till förmån för vår egen förening.
Därför hoppas vi att ni understöder oss nästa gång
Wasa teater turnerar i Sundom.

KOM IHÅG!
Att med din medlemsavgift stöder du
Sundom Ungdomsförenings arbete!
För en ungdomsförening är det viktigt med så många
medlemmar som möjligt. När du betalar
medlemsavgiften skriv in allas namn och födelseår i
meddelande fältet, så blir det lättare att hålla
medlemsregistret aktuellt.
Medlemsavgiften kan du betala till konto:
FI4949702140706619 med referensen 654100
Avgiften är 8€/ person
Medlemsavgiften betalas inte av person som inte fyllt
15 år.

Tel: 06-317 8351

Uthyrningspriser av lokalen
För att få hyra nedanstående till medlemspris krävs att man betalt in
medlemsavgift till föreningen minst två år i rad (året man vill hyra samt
föregående år). Hyrespriset inkluderar användandet av bord, stolar,
kaffeservis o.s.v. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuell skada på
föreningens egendom.
•

Möten m.m. max 3 h: serveringsrum 20 €, stora salen 30 €, hela UF-lokalen
60 € (föreningar enligt överenskommelse).
Dagshyra (3 - 24 h), medlem: hela UF-lokalen 150 €, serveringsrum 80 €.
Dagshyra (3 - 24 h), icke medlem: hela UF-lokalen 250 €,
serveringsrum 120€.
Bröllop, medlem: 300 €. Lokalen till förfogande två dagar innan tillställningen
och en dag efter tillställningen (t.ex. torsdag - söndag om festen sker en
lördag).
Bröllop, icke medlem 500 €. Lokalen till förfogande två dagar innan
tillställningen och en dag efter tillställningen (t.ex. torsdag - söndag om festen
sker en lördag).

•
•
•
•

I samband med att lokalen hyrs för möten kan kaffeservering ordnas enligt
följande prissättning:
•
•
•
•

Kaffe + två sorters kex 3 €/pers
Kaffe + bulle/wienerbröd 4 €/pers
Kaffe + tårta 6 €/pers
Kaffe + smörgås 6 €/pers

Tjänster:
• Dukning inför bröllop 150 € (placering av bord, stolar, UF:s vita dukar,
placering av brudparets egna dekorationer)
• Städning efter bröllop 200 €
Övrig uthyrning:
•
•
•
•
•
•

Marknadstält 4x4 m (endast till medlemmar i SUF/SIF) 20 €/dygn
Långbord + 2 x bänk 4 €
Mobilt dansgolv (exkl. transport) 2,50 €/m2
Kaffekopp + fat (assiett 0,10 € extra) 0,30 €/st.
Vinglas 0,20 €/st.
Vita borddukar 12€/st

Kontaktuppgifter och förfrågningar:
Sundom Ungdomsförening r.f.
Sundomvägen 73A
65410 Sundom
Telefon: 06 -3571134
e-post: sundomuf@gmail.com
www.sundomuf.fi
www.facebook.com/Sundomuf

Nu kan du som vill följa med vad som händer i byjin
följa med fast än du inte bor nära. Meddela din Epost adress till: s.ljunggren78@gmail.com så får du i
fortsättningen infobrevet elektroniskt. Kolla gärna in
vår uppdaterade hemsida också!

