TIEDOTE 6/2016
Kylätiedotteet myös Rämsöön kylän omilla kotisivuilla www.ramsoo.fi. Rämsöö FB:ssa: Rämsöön kylä ja Rämsöön Urheilijat.

POCAHONTAS Rämsöön kesäteatterissa
Ensi-ilta ti 28.6. klo 19
to 30.6. klo 19
la 2.7. klo 15

su 3.7. klo 15
ti 5.7. klo 19
to 7.7. klo 19
- tauko -

ti 26.7. klo 19
to 28.7. klo 19
la 30.7. klo 15
su 31.7. klo 15

ti 2.8. klo 19
to 4.8. klo 19
la 6.8. klo 15
su 7.8. klo 15

Liput: aikuiset 16€, lapset (alle 13 v.) 10€, ryhmäalennus 1€/lippu (vähintään 15 henkilöä).
Ennakkomyynti www.tiketti.fi ja Tyrvään kirjakauppa. Tiedustelut ja varaukset p. 040 7036208 (klo 13-19)
NÄYTELMÄN KENRAALIHARJOITUKSET maanantaina 27.6.2016 klo 19.00. Tervetuloa näytelmän
talkoolaiset ja näyttelijöiden perheet! Perinteiseen tapaan kahvitarjoilu väliajalla.
Näytöksiin kaivataan talkoolaisia! Jos sinulta löytyy aikaa vaikka vain kerran kesässä
ja jokin tehtävä kiinnostaa, niin otathan yhteyttä ryhmän vetäjiin:
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

Rämsöön KESÄKAHVILA avoinna 20.6.-6.8.2016 klo 12.30-19.30.
(suljettu juhannuksena 24.-25.6. sekä näytelmäpäivinä esitysten ajan)
Myynnissä kahvia, teetä, limsaa, jäätelöä, makeisia, pullaa yms., ei alkoholia tai tupakkaa.
Lauantaisin Kesäkahvilassa paistetaan vohveleita ja sunnuntaisin tarjolla tuoretta piirakkaa.
Kesäkirjasto palvelee kahvilan aukioloaikana. Kahvilasta vuokrattavissa myös Helmenhengen kanootteja.
Kutsulippuja näytelmään voi lunastaa kesäkahvilasta. Vain käytetyt kutsuliput laskutetaan.
Lisätietoja numerosta p. 040 7086208 (Kyläkerho).

UUTTA kesäkahvilassa:
asiakkaille langaton netti, pankkikortilla maksu mahdollista, myynnissä Rämsöö-heijastinliivejä,
Rämsöö-kyniä sekä lahjakortteja, jotka käyvät sekä kesäkahvilassa että kesäteatterin kahviossa
RU:n LASTEN KESÄKISAT tulossa loppukesästä! Seuraa RU:n ilmoittelua.
TERTTUKERHO kokoontuu Rantapaviljongilla keskiviikkona 10.8. klo 18.00. Tervetuloa uudet ja vanhat Tertut!
Rämsöön kyläkerho ry:n KUUKAUSIKOKOUS keskiviikkona 17.8. kello 18.30 Rantapaviljongilla. Tervetuloa!
Seuraavat kokouspäivät 7.9., 5.10., 9.11. ja 7.12.
KIRKKOVENE –sunnuntaisoutelut klo 19.30. Lisätietoja Anja Haliseva.
ASIOINTIKYYTI ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.
Klo 8.55 Kellokiventien tienhaara  Rämsööntie  Vattulantie  Latomaantie  n. 9.30 Narvassa
Kyyti samaa reittiä takaisinpäin klo 10.45. Tarvittaessa kyyti myös kotipihasta. (Taksi p. 0400 807736).
Iloisen pojan KAUPPA-AUTO jatkaa kulkuaan Rämsöössä parittomien viikkojen keskiviikkoina
(6.7., 20.7., 3.8. jne.) Velhon kaivolla klo 14.30 ja ”vanhalla kaupalla" klo 14.50.
Rämsöön kylän harrastuksia
Iloinen iltapäivä vietetään noin kerran kuussa
Terttukerho kokoontuu kerran kuussa
Kahvakuula ma 18.00–19.00 Seurantalon pihassa, oma kuula mukaan (Marko Peltoniemi p. 040 151 2343)
Spinning-tunteja useampi ryhmä viikossa, tarkemmat tiedot Facebook/Rämsöön spinning
Kesätauolla: Pienten sähly, Isompien sähly, Naisten jumppa, 4H-kokkikerho, Tenavajumpat, Lankatyöt
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, ramsoo(at)ramsoo.fi 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.

