TALVISIA TAPAHTUMIA:
____________________________________________________________________________________

TALVIAJOT
Alhon Teknolokia-Keskuksessa lauantaina 25.2. kello 12.00
Harjoitukset klo 10.00-11.45
Luokat:
Mopot, viritetyt
Mopot, juniorit
Moottoripyörät
Sivuvaunumoottoripyörät
Kaikki luokat nastattomin renkain
Paikalla puffetti
____________________________________________________________________________________
Rämsöön Urheilijat ry:n mestaruushiihdot sunnuntaina 26.2. kello 13.00 Honkiniemen pellolla.
Sarjoja ”vauvasta vaariin”. Pakkasraja -15 ºC.
Tiedustelut Markku Ollinpoika p. 0400 236 813.
____________________________________________________________________________________
Hiihtolomalla uimahalliin!
Maanantaina 27.2. lähdetään porukalla Nokian uimahalliin. Lähtö noin kello 17.00. Aikataulu
tarkentuu ilmoittautumisten mukaan. Ilmoittaudu viimeistään ke 22.2. Marille p. 040 824 6164 tai
3738 877. Kyläkerho kustantaa kuljetuksen.
____________________________________________________________________________________
Vesilahden kunnan kyläkierros Rämsöössä tiistaina 7.3. kello 19.00 Ahtialan koululla.
Huom. Kahvitarjoilu alkaa klo18.30. Paikalla kunnan johtoryhmä, viranhaltijoita, valtuutettuja ja
seurakunnan edustajat. TERVETULOA kaikki kyläläiset paikalle kyselemään ja kuulemaan
ajankohtaisia asioita!!!
____________________________________________________________________________________
Jo 15 vuotta toiminut Rämsöön äiti-lapsipiiri kokoontuu torstaina 9.3. alkaen kello 10.00 Anneli
Halisevalla. Osoite on Halisevantie, p. 040 5966 419.
____________________________________________________________________________________
KESÄTEATTERIUUTISIA:
Arto Paasilinnan ”Onnellinen mies” harjoitusten ensimmäinen tapaaminen lauantaina 11.3. klo 14
Nuorisoseuran talossa Kirkonkylällä. Kaikki kiinnostuneet mukaan! Ohjaajana on Tom Söderström
Lempäälästä. Ellet juuri silloin pääse, mutta haluat produktioon mukaan, soita Raunille p. 040 5060314.
Ensi-ilta (alustavasti sovittu) on keskiviikkona 28.6. 2006.
____________________________________________________________________________________
Rämsöön Urheilijat ry:n johtokunta kokoontuu
sunnuntaina 12.3. kello 17.00 Kylävintillä. Asiat: kevätkokous (tilit ja toimintakertomus 2005) ja
Seurantalon remontti.
____________________________________________________________________________________
>>> KÄÄNNÄ! >>>>

>>> Kylätiedote 2/2006 jatkuu >>>>
_____________________________________________________________________________________
– HUOMIO – HUOMIO – HUOMIO – HUOMIO – HUOMIO – HUOMIO – HUOMIO –
Rämsöön kyläkerhon vuosikokous pidetään keskiv. 15.3. kello 19.00 alkaen Rämsöön Kylävintillä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat: mm. tilit ja toimintakertomus vuodelta 2005.
– OIMOUH – OIMOUH – OIMOUH – OIMOUH – OIMOUH – OIMOUH – OIMOUH –
____________________________________________________________________________________
Vesilahden kylät kokoontuivat Rämsöössä 13.2. ja uusi KYLÄT YHDESSÄ -hanke päätettiin
käynnistää laittamalla kyläsihteerin paikka auki. Hankkeessa on mukana kaikki Vesilahden kylät ja
niiden useita eri yhdistyksiä ja seuroja. Kylien yhteistyöryhmä kokoontuu aluksi kuukausittain
vuorotellen eri kylissä. Hankkeesta tarkempaa tietoa seuraavissa tiedotteissa.
____________________________________________________________________________________
Seurakunnan kerho (3-5-vuotiaille) kokoontuu keskiviikkoisin Ahtialan koululla kello 9 – 11.
4 H –kerho kokoontuu koululla torstaisin kello 15.30 – 17.00.
Naisten jumppaa koululla torstaisin kello 18.30 – 19.30.
Miesten lentopalloa Narvan liikuntasalissa sunnuntaisin kello 18 – 20.
____________________________________________________________________________________
Teatteriringin uudet jäsenkortit ovat saatavissa. Kaikki, joilla on teatteriringin jäsenkortti, voitte vaihtaa
sen uuteen. Uudet kortit on Marjukalla. (Pyydä myös lista rinkiin kuuluvista teattereista).
____________________________________________________________________________________

