TIEDOTE 6/2015
Kylätiedotteet löytyvät myös Rämsöön kylän omilta kotisivuilta www.ramsoo.fi.
Rämsöö löytyy myös Facebookista: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

LENTOPALLOA sunnuntaisin alkaen 28.6. klo 19.00 Välimäentiellä.
TERTTUKERHO kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 8.7. Rantapaviljongilla klo 18.00
alkaen. Tervetuloa kylän naiset!
RU:n KESÄKISAT omalla urheilukentällä Välimäentiellä keskiviikkoisin 22.7., 29.7. ja 5.8.
klo 18.30. Lajit: pituushyppy, pallonheitto ja juoksu.
Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 12.8. kello 18.30 Teatterirannan
Paviljongilla. Tervetuloa!
KESÄKAHVILA avoinna 13.6.-8.8.2015. Aukioloaika joka päivä klo 12.00-19.30, paitsi näytelmä-päivinä
esityksen ajan suljettu.
Myynnissä kahvia, pullaa, pientä suolapalaa, jäätelöä, karkkeja ja juomia sekä lauantaisin vohveleita ynnä
muuta mukavaa. Myynnissä ei ole tupakkaa eikä olutta. Kesäkahvilassa myös lainakirjasto. Tervetuloa!
Iloisen pojan KAUPPA-AUTO kesän ajan Rämsöössä parittomien viikkojen keskiviikkoina (1.7., 15.7., 29.7.
jne.) Velhon kaivolla kello 13.15 ja ”vanhalla kaupalla" kello 13.45.
ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin. HUOM! Uusi reitti!
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara ! Rämsööntie ! Vattulantie ! Latomaantie ! n. 9.30 Narvassa
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin lähtee kello 10.45.
Tarvittaessa kyyti onnistuu myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736).
Rämsöön kesäteatterissa koko perheen LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ
Näytöksiin kaivataan talkoolaisia. Jos sinulta löytyy aikaa vaikka vain kerran kesässä ja jokin tehtävä
kiinnostaa, niin otathan yhteyttä ryhmän vetäjiin! Vetäjät: Kahvio Taina Vitikka p.045 2620300 ja Taina
Viikari p. 050 3559667, Lipunmyynti Päivi Koskinen p. 050 5555807, Järjestyksenvalvojat ja pysäköinnin
ohjaus Antti Havanka p. 0400 733801.
Näytelmään voi jälleen hankkia kutsulippuja. Niitä voi lunastaa Kesäkahvilasta. Vain käytetyt kutsuliput
laskutetaan. Lisätietoja numerosta p. 040 7086208 (Kyläkerho).
Esitykset:
ensi-ilta la 27.6. klo 15
su 28.6. klo 15
ti 30.6. klo 19
to 2.7. klo 19
la 4.7. klo 15
su 5.7. klo 15
tauko

la 25.7. klo 15
su 26.7. klo 15
ti 28.7. klo 19
to 30.7. klo 19
la 1.8. klo 15
to 6.8. klo 19
la 8.8. klo 15
su 9.8. klo 15

Rämsöön kylätiedote on vanha rämsööläinen ilmainen palvelu, joka tavoittaa kaikki kyläläiset, joilla on postilaatikko. Tiedotteessa voivat kaikki
kylän yhdistykset, yksityiset ja yritykset ilmoittaa ilmaiseksi. Ilmoitathan seuraavan kuukauden tiedotteen asiat kuluvan kuukauden 15. päivään
mennessä Elinalle, elina.korvala(at)gmail.com tai puh. 050 5353 674. Kylätiedote kootaan, tehdään ja jaetaan TALKOILLA kylän kaikkiin
postilaatikkoihin. Tiedotteen saa helposti sähköpostilla, kun ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kyläkerhon osoitteeseen ramsoo(at)ramsoo.fi.
Kylätiedotteen virallinen julkaisija on Rämsöön kyläkerho ry.

