TIEDOTE 1. / 2013.

Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 6.2. kello 18.30 alkaen Taina ja Matti
Viikarilla. Kokousasioina ovat mm. kyläkysely, rantaremontti, kesäteatteri sekä muut asiat.
Alkuvuoden kokouspäivät: 6.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.2013
Tervetuloa!
PRINSESSA RUUSUNEN_ näytelmän 1. kokoontuminen la 9.2. kello 13.000 Seurantalolla.
TERVETULOA mukaan ihan kaikki näyttelemisestä ja muusta osallistumisesta kiinnostuneet.

Rämsöön kesäteatterissa nähdään ensi kesänä kolmen teatterin yhteistyönä kunnon satu Prinsessa
Ruusunen. Näytelmässä on hyviä rooleja tarjolla nuorille ja aikuisille, naisille ja miehille, ja prinssikin
pääsee tekemään sankaritekoja (ei pelkää suudelmaa tornissa). Näytelmää kuljettaa elävä musiikki, joten
soittotaitoisia tarvitaan jälleen. Puvustajille, lavastajille ja tarpeistonkokoajille olisi myös kovasti tarvetta,
jotta saamme kauniin, toimivan ja etenkin sadunhohteisen näyttämökuvan rakennettua. Näytelmän ohjaa
Rami Saarijärvi, eli tarjolla hyvää ja ammattitaitoista ohjausta. Jos kiinnostaa mikä tahansa Prinsessa
Ruusunen - näytelmän tekoon liittyvä, niin lämpimästi tervetuloa Rämsöön Seurantalon vintille la 9.2.13
klo 13.00 (Halisevantie 22, talon oikeasta päädystä sisään ja yläkertaan). Lisätiedot Mari / 040 8246 164
Rämsöön kyläkerhon ry:n johtokunta oli 2013 jo edellisessa tiedotteessa ja tieodot löytyvät
kotisivuilta samoin kuin työryhmät. (Työryhmät laitetaan vielä seuraavaan tiedotteeseen).
Rämsöön Urheilijat ry:n johtokunta vuonna 2013: puheenjohtaja Mervi Peltoniemi,
varapuheenjohtaja Anu Peltoniemi, sihteeri Anneli Haliseva, johtokunnan muut jäsenet Sami
Haliseva, Antti Qwick, Mikko Kujanpää, Teija Myllymäki ja Elina Korvala.
(Työryhmät seuraavassa tiedotteessa, löytyy jo Rämsöön kotisivuilta)
”Iltaäitilapsipiiri” perjantaina 1.2.2013 kello 17.00 alkaen Ahtialan päiväkodilla.
Tarjolla on soppaa ja kahvetta herkkujen kera. Ilmoitathan tulostasi niin tiedämme tehdä
kaikkea tarpeeksi. Tarjolla kuulumisten vaihtoa ja yhdessäolo, voit ottaa vaikka käsityön
mukaan niin pidetään vanha kunnon ”Marttakerho”. Ilmoitathan tulostasi maanantaina
28.1.2013 mennessä. Lämpimästi Tervetuloa! T: teinien äidit Anne, Mari ja Taina.
Laskiaisrieha 24.2 alkaen kello 15.00 Seurantalolla. Koko kylän tapahtuma.
Puffetti, reen vetoa moottorikelkalla, Tandemhiihto, mäenlaskua, makkaranpaistoa ja
mahdollisesti muutakin ohjelmaa.Järj. urheiluseura & kyläkerho.
Hiihtokilpailut: karkkipussihiihdot 3.2 klo 10.00 ja RU:n mestaruushiihdot 10.3.klo 10.00.
Kisapaikkana Ollinpoikien piha, Halisevantie 141.
Hiihtolenkit sunnuntaisin klo 10.00, lähtö teatterinrannasta, autot ryhmiksen pihaan
Vesilahden kunnan järjestämä ulkoilupäivä kaikenikäisille 26.2.2013 klo 13-14.15 Rannassa.

16.3.2013 Retki Ellivuoreen pulkkailemaan, laskettelemaan ja hiihtämään. Omat kyydit.
Ruokailumahdollisuus hotellilla; lounas noutopöydästä lauantaisin 15 € klo 12-15 .
Jos osallistutte ruokailuun, ilmoittautuminen Merville viimeistään 9.3.! p. 040 7489 566.
Kevätkokous 22.3.2013 klo 18.30 Seurantalolla.
ÄITILAPSIPIIRI kokoontuu joka toinen torstai päiväkodilla ja joka toinen viikko kodeissa (eri
päivinä). Koontumisia ei ole vielä sovittu. Uudet äidit ja lapset tervetuloa mukaan! Yhteyttä
voi ottaa piirin tiimoilta Anu Peltoniemeen puh. 040 747 8002.
Rämsöön lasten ja nuorten toimintaa: seuraava palaveri sunnuntaina 3.2 (hiihtokilpailujen
jälkeen) noin klo 12-13 Ollinpojilla. Perjantaina 22.2 klo 17 alkaen lasten ja nuorten peli-ilta
Rämsöön seurantalolla. Maaliskuussa menemme Nokian uimahalliin porukalla (pvm
myöhemmin).Lauantaina 6.4. bussiretki Tampereelle (Megazone / hoplop / leffa / shoppailu)
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KOKO PERHEEN KEKKERIT SU 17.2.2013 KLO 11-16 NARVAN SEUROJENTALOLLA
Lämpimästi tervetuloa 40- wee synttäreilleni sunnuntaina 17.2.
Haluan tuottaa ILOA lapsille, itselle ja ystävilleni. Siksi juhlien tuotto menee lyhentämättömänä
TAYS:sin Sairaalaklovneille. Sairaalaklovnit ry on yhdistys, jonka kouluttamat artistit kiertävät lastenosastoilla
viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään.
Klovnitohtorit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle
naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää.( www.sairaalaklovnit.fi)

poniajelua
Ohjelma alkaa ulkona, säänmukainen varustus huomioiden. Kello 12 siirrymme sisätiloihin
ruokapöytien ääreen. Luvassa mm. musiikki- ja tanssiesityksiä, pientä huumoria, huutokauppa,
arpajaiset ja työmieshuutokauppa.
Narvan VPK
esittelee
kalustoaan
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varaathan
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Jos haluat lahjoittaa huutokauppaan ja/tai arpajaisiin tuotteita, niin otahan yhteyttä
allekirjoittaneeseen puh.0400 820 448 tai kati.vaahtis@netti.fi.
Erillisen listauksen huutokaupattavista tuotteista saat ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse.
Hinta ruokailulle; 10 € / aikuinen, 5 € / lapsi ja alle 8 v. ilmaiseksi. Maksetaan ennakkoon
S-Pankin tililleni FI21 3939 0032 3107 40 TAI paikan päällä KÄTEISELLÄ
( tämäkin raha menee siis klovneille ).
Ilmoittauduthan viimeistään 31.1.2013 mennessä allekirjoittaneelle tai Juhalle
puh. 0440 541 542 / vaahtis@hotmail.com.
Töttötröttötröttötrööööö

Kati	
  Vaahtolammi

Lämpimästi tervetuloa
kekkereihini ja kaunis
KIITOS jo etukäteen
kun saamme tehdä
hyvää!

Narvan Seurojentalo osoitteessa: Räätälintie 4, 37370 NARVA

