
Nytt fra NYBROTT 
Våren 2018 

 
 

Så er vi klar for en ny sesong på lokalet. Vi skal forsøke å lage til 
arrangement hvor vi kan ha det koselig sammen. 

 

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

kr. 200,- til konto: 4560 22 04204 
Du kan også bruke VIPPS til  

UL Nybrott. 505067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Endelig klart for  INNKALLING til REVY på lokalet Årsmøte for «UL Nybrott» Lørdag 3. mars slippes 
REVYEN ”Larmen” Tid: Mandag 5. mars 2018 kl 20:00. 

Sted: Lokalet Som tittelen sier er den 
inspirert av  intriger og 
tvekamper. Med skråblikk 
på situasjonen i Hadsel, på 
Langøya og i nærområdet, 
kan dette bli en artig 
opplevelse.   

SAKER: 
Vanlige årsmøtesaker - pluss innkomne saker- 
Innkomne saker må være styret i hende senest:  

26. februar 2017 
ORIENTERING OM PLANENE VIDERE 

SERVERING Billetter ved inngangen.

AKTIVITETER  
Våren 2018 

Mars 
Lørdag 3. mars kl 20:00  
REVYEN «Larmen» 
 
Søndag 4. mars  kl 11:00  
KNØTTEKAFÈ 
 
Mandag 5. mars kl 20:00  
ÅRSMØTE i UL Nybrott. 
 
Søndag 18. mars kl 19:00 
KULTURSØNDAG  
 
Mai 
Søndag 6. mai kl 19:00  
KULTURSØNDAG 
Melbu Trekkspillklubb 



 

En gledelig gave 
På styremøtet 15. januar fikk 
Ul Nybrott en gledelig gave fra 
det gamle teaterlaget. Paul Otto 
Eilertsen deltok og hadde med 
seg gamle protokoller, 
bankbilag og ei velbrukt 
«teknbok» med kontanter som 
ble overbrakt styret i UL 
Nybrott. Teaterlagets konto 
avsluttes og pengene – om lag 
3000 kroner – overføres UL 
Nybrott. Det samme gjelder 
diverse utstyr i teaterlagets eie. 
Styret i UL Nybrott takker 
ærbødigst for gaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To KULTURSØNDAGER 
i vår 

18. mars  og 6. mai 
Vi jobber enda med innholdet, men det 

blir interessante ettermiddager på lokalet. 
 

Søndag 6. mai er det  
Verdens Trekkspilldag 

og da får vi besøk av  
MELBU TREKKSPILLKLUBB 

I år markerer 
vi 

Det blir åpen kafè med musikk 
og allsang fra kl. 19:00. Kanskje 
blir det servert noen anekdoter 
underveis. Trekkspillklubben 
gleder seg til å treffe dere  

90-årsjubileum 
for huset vårt. 
4. juledag i 1928 

ble Lokalet 
innviet. Dette 

ønsker vi å 
markere med en 
sammenkomst  

28. desember. Har 
du minner du vil 

dele med oss så ta 
kontakt med styret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNØTTEKAFÈ 
Søndag 4.mars 1100 - 1300 blir 
det Knøttekafè på lokalet på 
Sandnes.  
Noen trivelige timer med lek, 
vafler og god tumleplass for de 
minste, og nytrakta kaffe og en 
prat med naboen for de voksne. Telef: 95 47 51 36
Vi steiker vafler, blander saft og 
trakter kaffe. 

Velkommen innom!  

 
 
 
 
 
 
 

Dersom du kan tenke deg å bidra i 
komitéarbeid eller med gevinster, kaker, 

sveler eller vafler til noen av arrangementene, 
så ta kontakt med styret. 

Telefon: 95 47 51 36 

 

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».  
Ellers kan du støtte oss gjennom GRASROTANDELEN i Norsk Tipping.  
UL «Nybrott» har organisasjonsnummer: 992925973 


