Tervetuloa avajaiskahville KESÄKAHVILAAN keskiviikkona 28.6. kello 14 – 16.
Kesäkahvila on avoinna Rantapaviljongilla Suonojärven rannalla taas heinäkuun ajan:
tiistaista – sunnuntaihin kello 13 – 20, maanantaisin kahvila on suljettu (sekä teatteriesitysten
aikana) Nuoret palvelevat kesäkahvilan lisäksi kesäteatteria mm. ryhmien ja näyttelijöitten
kahvituksissa, rannan siistinä pitämisessä sekä myös teatterin lippupalvelussa kyläsihteerin
kesäloman ajan.

Kesäkahvilasta saa: kahvia, teetä, limsaa, pullaa, jäätelöä, makeisia, yms.
ei tupakkaa eikä olutta.
ONNELLINEN MIES Rämsöön kesäteatterissa:
Varaudutaan ylimääräisiin harjoituksiin su 25.6.! (Tiistaina 27.6. ei ole harjoituksia)

Kenraaliharjoitus on ma 26.6. kello 19.00 ( johon myös lehdistöä on kutsuttu)
TERVETULOA kenraaliin katsomaan kaikki näytelmän talkoolaiset ja kyläläiset!
Kesäteatterin talkooryhmän vetäjät ovat:
Lipunmyynti: Anja Haliseva ja Mari Ollinpoika
Parkkipaikka: Tauno Rantanen ja Markku Ollinpoika
Alaportti: Rauno Mäkinen ja Erkki Tarvainen
Ravintola: Taina Vitikka
Järjestyksenv./lipputark.: Arvo Haavisto ja Sami Haliseva
Ilmoittaudu kesäteatterin väkeen suoraan vetäjille tai Marjukalle.
Talkoolaisille jaetaan Kesäteatterikortti rintaan, jota vastaan saa kahvit ja makkaraa.
Rämsöön Seurantalolla on tanssittu vuosikymmenien ajan suvisunnuntaisin.

tänä kesänä tanssitaan: su 9.7. SYKE ja su 23.7. Pekkaniskan pojat
Vielä ehdit mukaan tanssien iloiseen talkoojoukkoon (Anniskeluvastaavat ja järjestyksenvalvojia on, mutta
muutakin väkeä tarvitaan) Ole hyvä ja ilmoittaudu Marjukalle p. 040 7036208. Kiitos!
( Olethan muistanut uusia järjestyksenvalvojakorttisi. Tuo kuitti RU / Rkk:n maksettavaksi ).

Rämsöön Seuratalo on rakennettu 1953 pääosin talkoilla. Taloa aletaan remontoida heti tanssien jälkeen:
salin lattia hiotaan ja maalataan sekä peltikaton maalausta aloitellaan (maalaus talkoilla useassa osassa)
Talkoolaisia TARVITAAN kylän yhteisen kokoontumispaikan kunnostamiseen.

Nuorten yleisurheilua Narvan urheilukentällä heinäkuussa.
Päivät eivät ole vielä tiedossa - saat ne Markku Ollinpojalta ja seuraavasta tiedotteesta.
LENTOPALLOA pelataan Rämsöön kentällä sunnuntaisin kello 19.
Kaikenikäiset miehet ja naiset mukaan pelailemaan.
Rämsöön kyläkerhon ylimääräinen kokous 18.6. päätti kirkkoveneen varustamisesta
liikkuvin penkein. Työn tekee heinäkuussa Jorma Nytorp Palhosta.
Kowat koneet soivat Viaporijazzissa KONELA –teoksessa 24.-25.8. Suomenlinnassa.
KONELA: Jukka Perkon ja Samuli Kosmisen Motofonia maamoottoreille, saksofonille ja dataprosessorille.
Levyhallissa kello 21.00. (Konemiehet Reijo, Olavi ja Antti Rämsööstä)

Katso lisää www.viapori.fi/jazz

Jos haluat kylätiedotteen sähköisesti itsellesi, ilmoita e-mailisi ramsoo@ramsoo.fi

Mukavaa keskikesän juhlaa kaikille!

