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Puheenjohtajan palsta
Kun saapuu syys … laulettiin ennen
vanhaan kaihoisasti menneelle kesälle.
Nysän seuratoimintaa ei ole tuulonen
vienyt mennessään. Harrastuspiirit ja
kerhot ovat jo kokoontuneet edellisten
vuosien tavoin viikoittain.
Nysän Näyttämölle on vireillä koko
perheelle sopiva näytelmä maaliskuulle. Ensi vuosi on muutenkin haastava
seuroille ja yhdistyksille. Itsenäinen
Suomi täyttää 100 vuotta. Kaikki järjestöt ovat virittäytyneet juhlimaan Suomea omalla tavallaan. Houkuttimena
tietenkin valtion pussissa varattu raha
seuroille, jotka toteuttavat aiheeseen
sopivaa ohjelmaa.
”Tuhat tarinaa 100 vuotta.” Nuorisoseurajärjestö houkuttelee nuoria tekemään omasta näkökulmastaan esityksen. Millaisena he näkevät tämän
maan ja millaista täällä on elää lapsena
ja nuorena!

Saimme kesäkuussa suruviestin. Nysän
kunniapuheenjohtaja Reetta Perä oli
tullut maallisen elämänsä päähän.
Hänen ansiokseen on luettava seuran
toiminnan elpyminen 1960-luvun lopulla ja nousu huikeisiin mittoihin:
Vuoden nuorisoseuraksi. Silloin luotiin
luja pohja Kuoreveden Nuorisoseura
Nysän toiminnalle ja yhä se jatkuu…
Kiitos Reetta, että elit kanssamme!
Sääntöjen mukaan seuran on pidettävä
kaksi yleistä kokousta vuodessa. Syyskokous on pidettävä lokakuun aikana.
Silloin suunnitellaan tulevaa eli ensi
vuotta. Tervetuloa kokoukseen kaikki
jäsenet ja jäseniksi haluavat virittämään seuralle uusia mahdollisuuksia.
Syyskokous on su 30.10.16 klo 14.
Onneksi on nuorisoseura!
Inkeri Ojanen, puheenjohtaja

Seuran syyskokous
Pidetään Nysällä sunnuntaina
30.10. klo 14.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

Reetta – muistoissamme
(1938 – 2016)

Kesäteatterimme näytelmä Mimmi
Paavaliina keräsi 712 katsojaa.
Kiitos ja kumarrus kaikille!

Seuramme Kunniapuheenjohtaja Reetta Perää muistellaan 6.11.2016 klo 14
alkavassa tilaisuudessa Nysä omalla
talolla. Reetan ura seuratoiminnan,
kulttuurin, kotiseututoiminnan ja ennalta ehkäisevän nuorisotyön saralla
on mittava ja ainutlaatuinen.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Inkeri Ojanen
Kokoonkutsuja, Nysän puheenjohtaja

KUTSU
Hämeen Nuorisoseurain Liiton 110vuotisen taipaleen merkeissä on Nysällä
lauantaina 15.10.2016 klo 13 alkaen
tilaisuus nuorisoseuraväelle. Pitkäaikainen keskusseuran toiminnanjohtaja
Hannu Huikuri on mukana tapahtumassa kotiseurassaan.
Tarjolla aluksi keittolounas, sitten ohjelmaa ja lopuksi täytekakkukahvit.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset maanantaihin 10.10. mennessä puheenjohtaja Inkeri Ojaselle puh. 050-570 6986
tai inkeri.ojanen@gmail.com

Pikkujoulu Nysällä
Pikkujoulua vietämme lauantaina
26.11.2016 klo 14.
Tarjolla on joulupuuroa ja torttukahvit.
Jouluista hauskaa ohjelmaa ja
musiikkia!
Puuromaksu aikuisilta 10 €.
Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista puh. 044 536 9338
Tervetuloa!

Tulossa Nysän näyttämölle
keväällä 2017
Sinikka ja Tiina Nopolan ”Heinähattu,
Vilttitossu ja Rubensin veljekset”.
Rasavillit siskokset Heinähattu ja Vilttitossu ovat innostuneet salapoliisileikeistä. Lomallahan voisi hyvin harjoittaa vakoilua! Minkälaisen sopan tytöt
saavatkaan aikaan poliisimiesten Isonavan ja Rillirouskun päänmenoksi,
Alibullenin neitien sekoittaessa pakkaa.
Näytelmän ohjaa Maria Halminen ja
sen ensi-ilta on maaliskuussa.

