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Hyvät yhdistyksemme jäsenet

Upea Pohjolan viikko on koettu.
Viikon aikana raisiolaisella ja
naantalilaisella koululla valmistettiin ammattikokin ohjauksessa
pohjoismaista
lammasruokaa.
Viikon päättivät Pohjolan Päivä
juhlaliputuksineen sekä Raision
että Naantalin kaupungintaloilla ja
yhteiset Pohjolan Pidot Suomalaisella Pohjalla Turussa.
Kevään iltaretkellä teemme aikamatkan Turun Vähätorin historiaan tiistaina 21.5. Kokoonnumme klo 18.00 Pyhän Hengen kappeliin, Linnankatu 3. Sisäänkäynti Julinin kauppakäytävältä.
Arkkitehti Benito Gasagrande esittelee meille rakennuttamansa ekumeenisen pyhäkön ja
Vähätorin viereisen korttelin historiaa. Mahdollisuuksien mukaan pistäydymme vielä omakustanteisesti kahvilla jossain lähikahvilassa. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle viimeistään torstaina 16.5.
Kesäkonsertiksi suosittelemme Toner i Ljus och gestalt – Säveliä valon hahmossa Raision
kirkossa sunnuntaina 28.7. klo 18.00. Sofia Lindroos ja Marianne Maans, viulut ja laulu,
esittävät Birgittalaissisarten lauluja 1400-luvulta ja kansankoraaleja Pohjoismaista.
Kesän päätteeksi meidät on kutsuttu tutustumaan Muumimaailmaan keskiviikkona 28.8.
Kokoontuminen on pääportilla Kailon saaressa klo 18.00. Ohjelmassa on mm kierros
Muumimaailman saloihin, yritysesittely ja kahvit. Tarjoilun vuoksi imoittautukaa Leena Kortesalolle viimeistään torstaina 22.8. Autot voi pysäköidä esimerkiksi Kaivokadun tai kirkon
pysäköintialueelle. Varaa aikaa siirtymiseen Kailon saarelle.
Syyskauden aloitamme upealla uutuusnäytelmällä Kalevala Åbo Svenska Teaterissa perjantaina 27.9. klo 19.00. Teos on monitaiteellinen, jossa musiikki- ja nukketeatteri yhdistää
vanhan runouden. Olemme varanneet 45 lippua hyviltä paikoilta permannolta ja ensimmäiseltä parvelta. Osallistumismaksu on 50 euroa jäsenille ja 55 euroa ystäville. Hintaan sisältyvät pääsylippu ja väliaikatarjoilu. Ilmoittautukaa Leena Kortesalolle ja maksakaa osallistumismaksu viimeistään lauantaina 31.8. Tilinumeromme Liedon Säästöpankissa on FI47
4309 0010 5116 65. Maksuviite on vanha tuttu 2011.

Pohjola-Nordenin Varsinais-Suomen alue järjestää hotellimatkan Tallinnan joulutoreille
22.-24.11.2019. Tilausajokuljetus Helsinkiin lähtee Raumalta. Matka kulkee Uudenkaupungin, Raision, Turun ja Salon kautta. Ohjelmassa on Tallinnan kiertoajelu, opastettu tutustuminen Bastion-museoon ja aikaa joulutoreille. Matkan hintaan sisältyy lisäksi kaksi
päivällistä.
Hinta per osallistuja on 295 euroa kahden- ja 365 euroa yhdenhengen huoneessa. 41 euron lisämaksulla voi osallistua Estonia-teatterin balettiesitykseen ”Romeo ja Julia”. 60 euron ennakkomaksu erääntyy 16.9. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matkapojat, joka
hoitaa myös laskutuksen.
Ilmoittautukaa Kari Penttiselle, kari@esnet.fi tai 050 51 19 777, viimeistään 2.9. Ilmoittautumisen yhteydessä antakaa nimenne, syntymäaikanne sekä sähköposti- ja postiositteenne.
Mikäli haluatte tulevat jäsenkirjeet sähköpostitse paperikirjeen sijasta, ilmoittakaa osoitteenne yhdistyksemme sihteerille. Näin säästämme postituskulujamme ja myös luontoa.
Muistakaa ilmoittaa myös osoitteenne muuttumisesta.
Tervetuloa kaikki jäsenemme ystävineen yhdistyksemme tapahtumiin.
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