
Nytt fra NYBROTT 
Høsten 2017 

Så er vi klar for en ny sesong på lokalet. Vi skal forsøke å lage til arrangement hvor 
vi kan ha det koselig sammen. QUIZ med nye regler, håper vi drar nye ansikter til 
lokalet. I høst skal vi også jobbe med ulike prosjekt inne i lokalet. Mandager blir 
det dugnad på lokalet. Vi håper på god dugnadsånd. I høst ønsker vi å etablere 
ei teatergruppe i ungdomslaget. Ta kontakt med styret.  
I vår ble varmepumper montert i salen. Disse ser ut til å fungere fint. 

 

AKTIVITETER  I  
 Høsten 2017  

September  
Onsdag 20. sept.  kl 2000:  QUIZ  1. runde   

 Oktober 
 Onsdag 4. oktober kl 2000: QUIZ 2. runde 

  
Fredag 6.oktober kl 2000: Konsert med 
Torunn Christiansen m/band. 

 
 Dørene åpner kl 1900   
 Onsdag 18. oktober kl 2000: QUIZ 3. runde 
 Femte sesong med QUIZ 

Starter 20. september . 
 
November  
Onsdag 1. nov. kl 2000: QUIZ 4. runde  Onsdag 15. nov. kl 2000: QUIZ 5, og siste 
runde for høsten. 

Også i høst skal vi ha 5 QUIZ-runder. 
Vi forsøker denne gangen å variere 
mest mulig med vanlige Quiz-
spørsmål, alternativer og bildeQUIZ. 
Nytt i høst er at alle har mulighet til å 
opptjene bonuspoeng.  

 
 
 DUGNAD på mandager.  Sett av mandagene og bli med på dugnad for 

lokalet vårt. Vi skal vaske og rydde, reparere 
og male innvendig denne gangen. 

 
Vi har også tanker om en egen 
JULEQUIZ 2. juledag. 

 
 Vi møtes mandager fra kl 1800 – 2200.  

Vi håper på best mulig deltakelse og 
det er viktig med god alderspredning 
på lagene. Ta med venner og familie 
og QUIZ i vei. Kafeen åpner kl 1930 
og vi serverer kaffe, brus og vafler. 

  
Dersom noen ønsker  
å overraske med   

Vi ønsker deg som medlem! 
Dette kan du gjøre ved å sende  

kr. 200,- til konto: 4560 22 04204 

 
 
 
 
 
 

kaffe/kaker/vafler  
hadde det vært koselig.  
Ring Helge på  
telefon 95 47 51 36  
dersom du lurer 
på noe. 
 



Fredag 6.oktober 
Torunn Christiansen med band 
på lokalet. 
Fredag 6.oktober kl 2000 gjester singer/ 
songwriter Torunn Christiansen  Sandneslokalet.  
I februar i år slapp hun sitt debutalbum ¨Kværdag¨ med 12 låter som 
dreier seg om temaer fra hennes hverdag som mamma til fire barn og 
lege i barne-og ungdomspsykiatrien. Hennes releasekonsert under 
Skreifestivalen i Øksnes ble en suksess, og nå står altså Hadsel for tur. 
 
Med seg på konserten har hun musikerne Bernt Rune Stray på gitar, Ole 
Fredrik Norbye på piano, Ruben Fredheim Oma på bass og Karl Oluf 
Wennerberg på trommer. Samtlige musikere er velkjente navn blant 
norske artister, og spiller blant annet for Vinni, Maria Haukås Mittet, 
Garness, Oslo Gospel Choir, Marion Ravn, Morten Abel og A-ha. 
 
Med sangene ønsker Torunn å bidra til å bryte ned tabuer omkring psykisk helse, og skape gjenkjennelse og 
trøst ved å sette ord på sorger og gleder en kan møte gjennom livet. Hennes musikk er melodiøs, med tekster til 
ettertanke. Hun har i tilegg en stemme som bærer sangene godt, og sterk formidlingsevne. Det er vanskelig å 
ikke tro på det hun synger, og enda vanskeligere å ikke bli berørt. Dørene åpner kl 1900. Ungdomslaget 
tar seg av kafédriften. 

 
Har du lyst til å underholde?  
Ul Nybrott ønsker å starte opp en gruppe med livate og 
idérike folk som kan underholde i forskjellige 
sammenhenger. Tanker om revy eller teater er enda et 
stykke unna, men små sketsjer, standup, viser og dans 
kan være et første steg. Aldersgrense 15 år. 
Møt opp på lokalet mandag 18. september kl 20:00
til en første samsnakk. Har du spørsmål, så kontakt 
Helge på telefon 95 47 51 36. 

Scenen er din 
Ul Nybrott inviterer alle som ønsker å ta i bruk lokalet på en kreativ 
måte, til å få slippe til på scenen. Den er en fin arena til å utfolde seg 
på, og da gror det fram talenter av mange slag. Ungdomslaget ønsker 
å legge til rette for alle som vil bruke scenen. Det er en unik mulighet til 
å presentere sin interesse og sitt talent. Ny runde til våren, Ta kontakt
med Helge på telefon 95 47 51 36 dersom du vil delta, 

Dersom du kan tenke deg 
å bidra i komitéarbeid 
eller med kaker, sveler 
eller vafler til noen av 
arrangementene, så ta 
kontakt med  

www.ulnybrott.com 
Ungdomslaget har egen nettside. Denne forsøker vi å 
holde oppdatert med nyheter og bilder. Følg med og kom 
med innspill.  
Ellers vil vi fortsatt spre aktualiteter på Facebook. Vil du 
følge oss her, kan du søke opp «Sandneslokalet».  

Veronica Åsheim.  Ellers kan du støtte oss gjennom GRASROTANDELEN i 
Norsk Tipping.  Telefon: 481 13 968 
Ul «Nybrott» har organisasjonsnummer: 992925973  


