
 

Näytä kuukauslehti selaimessa

Helsingin NMKY:n syyskokous tiistaina 11.12
klo 18.00
Arvoisa Helsingin NMKY:n jäsen tervetuloa syyskokoukseen!
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina joulukuun 11. päivänä 2018 klo 18.00 yhdistyksen
tiloissa, Vuorikatu 17, Helsinki...

 

 

Lahjoita nuorelle harrastus Suomen YMCAn
lahjakaupassa, lahjoituksen voi kohdentaa
halutessaan paikallisesti Helsingin NMKY:n
toimintaan
YMCA on monipuolinen nuorisotyön ja harrastustoiminnan yhteisö jo
vuodesta 1889. Mahdollistamme yli miljoona lasten ja nuorten
kohtaamista vuosittain sekä yli 80 000 harrastustapahtumaa. Me
pidämme huolta lasten ja nuorten tasapainoisesta kehityksestä ja
työskentelemme sen eteen, että jokainen nuori pääsee kokeilemaan
rajojaan ja omia intohimojaan turvallisessa ympäristössä.

Lahjakauppaan tästä linkistä: YMCA:n lahjakauppa

 

Tervetuloa Helsingin NMKY:n
joulunajan konsertteihin
Musiikkiopiston joulukonsertti juhlasalissa maanantaina, 3.12. kello
18. Esiintyjät ovat musiikkiopiston oppilaita ja muskarilaisia. Helsingin
NMKY:n perinteinen itsenäisyyspäivän konsertti Johanneksen
kirkossa, ohjelmassa mm. Sibeliuksen Finlandia, Helsingin NMKY:n
sinfoniaorkesteri, johtaa Tapio von…

 

Naisille tappio vieraissa, Miehet
palasivat voittokantaan
HNMKY:n naiset kohtasivat lauantaina Naisten I-divisioonassa
Tapiolan Hongan vierasottelussa, ottelu päättyi Hongan kotivoittoon
lukemin 86-72. Miehet puolestaan pelasivat sunnuntaina kotiottelun
Tampereen Pyrintö Akatemiaa vastaan, monivaiheinen ottelu päättyi
lukemiin 83-70.  …
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Tyttöjen valtakunnallisissa sarjoissa yhden voiton
ja yhden tappion viikonloppu
16-vuotiaat jatkoaikavoittoon kotisalissa lukemin 63-61. 17-vuotiaille
tiukka vierastappio Espoonlahdessa luvuin 65-59. Kuva: Harri Vallila
  17-vuotiaat matkasivat sunnuntaina EBT:n vieraaksi
Espoonlahteen. Ottelusta oli odotettavissa tiukkaa vääntöä…

 

Kahden voiton ja yhden tappion viikonloppu
poikien valtakunnallisissa sarjoissa
Viikonloppuna pelattiin kolme kotiottelua poikien valtakunnallisissa
sarjoissa. U19-pojat – Namika Lahti 65-64 U17-pojat – Tapiolan
Honka 70-69 U16-pojat – Munkkiniemen Kisapojat 83-89 U19-pojat
kohtasivat lauantaina 17.11. klo 15.30 Namika Lahden…

 

Miesten ja Naisten hyvä kotipelivire sai
jatkoa sunnuntaina
HNMKY:n aikuisten joukkueet palasivat voittokantaan sunnuntaina,
kun Naisten joukkue voitto kotonaan Catz Kakkosen lukemin 61-43.
Miesten joukkue puolestaan otti taisteluvoiton jyväskyläläisestä
JBA:sta numeroin 72-56. Naisten joukkue jatkoi hyvää virettä…
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Haluatko mainostaa uutiskirjeessä?

Peru uutiskirje

mailto:timo.laulaja@hnmky.fi
http://www.hnmky.fi/?na=p&nk=672-db7d909a58

