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Puheenjohtajan palsta
Tule mukaan
Oppien ja iloiten huomisen hyväksi.
Tällaisin tunnuksin Nuorisoseurat
1881–1981 mainostivat toimintaansa satavuotisen olemassaolonsa
kunniaksi. Merkki löytyi kassini vetoketjusta, jota olin pitänyt ohjaustyössäni tarvittavien asiapapereiden kuljetuksissa 1980-luvulla.
Näin 2010-luvullakin tuo iskulause
tuntuu hyvältä ja on totta. Mitä
varten me opimme uutta? Tulevaisuutta, huomista varten. Keräämme
tietoja ja taitoja selviytyäksemme
elämässämme. Ajankohtaisuuden
tästä huomiosta tekee sekin, että
nuorisoseuramme Nysä saavuttaa
ensi vuonna 100 vuoden paalun.
Täydellisen kesäteatterikesän, säiden ja esityksen ansiosta jaksamme
taas syksyn tullen virittää luovuuttamme uusiin haasteisiin, viettämään seuran 100-juhlavuotta. Sitä
vietetään todella koko vuosi 2019.

Tule mukaan toteuttamaan monimuotoista ohjelmaamme. Seuramme on kaikenikäisten toimintaaluetta. ”Yhdessä – kasvua, kasvatusta ja kansalaistoimintaa”on nuorisoseurojen kolmivuotisohjelmasta
2017–18. Olen menossa tämän
kuun lopussa Joensuuhun valtakunnalliseen nuorisoseurakokoukseen Nysän valtakirjalla.
On uusien linjausten aika. Ne tullaan kuulemaan. Odotan innolla
kokousta.
Kiitokseni kaikille toimintaamme
osallistuneille yhteisesti ja erikseen!
Hyvää ja iloista syksyä! Ollaan
kuulolla, terveisin Inkeri Ojanen

Iso Paha Susi Kuoreveden kesäteatterissa. ”Pahaa sutta ken pelkäisi ...

Nysän talossa tapahtunut
Nysän tiloihin on nyt esteetön pääsy, kun invaramppi valmistui sopivasti ennen kesäteatterin alkua.
Sillä onkin ollut jo käyttöä niin kesäteatterin aikaan kuin bingonkin
aikana.
Nysän sisätilojen ovet on entisöity
maalaamalla ja kunnostamalla. Keväällä ravintolasalin puolelle hankittiin uudet pöydät ja tuoleja.

Nysän jumpat
Työväenopiston tuolijumppa alkaa
17.9 kello 17 Kerttu Korven ohjauksessa.
Nysän oma jumppa alkaa 17.9 kello
18 Kertun ohjauksessa.
Liikuntapäivä
Perinteinen liikuntapäivä on sunnuntaina 30.9 alkaen kello 15. Kuoreveden eläkeläiset mukana.
Omalla tyylillä mennään 5 tai 10 km
merkittyjä reittejä.
Nysä tarjoaa pullakahvit ja lopuksi
arvontaan palkintoja liikkujien kesken.
Tervetuloa!
Nysän syyskokous on sunnuntaina
4.11. 2018 kello 14.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.

Isoa Pahaa Sutta
lennätetään ilmaan

TERVETULOA. Johtokunta.

Reippaita rampin rakentajia

Pahaa sutta ei pelännyt 733 katsojaa. Kiitos rohkeille katsojille, näyttelijöille, puvustajille, lavastajille ja
muille taustalla hääränneille ja kaikkihan tehtiin taas talkoilla.

Ilmaisutaidon kerho
Kerho alkaa 18.9. kello 17 Nysän
talolla.

Terveisiä Helvetinkolulta

Nysän jumppaajia retkellä 28.8.
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