OKAS-tiedote

16.11.2020

Hyvä seniori
Hyvää Aarnen päivää. Kaksi viikkoa on taas vierähtänyt joulun
suuntaan päin. Myös OKAS suunnittelee jo jouluglögejä.
Syyskokous oli 11.11. ja kuulijoita oli paikalla 61 ja Minna Lindgren
oli silloin vieraanamme. Muistetaan, että ”aina on toivoa”!
*Seuraava jäsentilaisuus on 25.11.2020 klo 14.00 Niittylounaassa,
Pihatörmä 1.
Vieraanamme on suurlähettiläs René Nyberg ja päivän aihe
Patriarkkoja ja oligarkkeja – vuosikymmenten tapahtumat
Neuvostoliitossa ja Venäjällä.
Ennakkoilmoittautuminen Marja-Leena Widstenille sunnuntai-iltaan
klo 18 mennessä. Jos et halua kahvia tai kahvin kanssa pullaa, niin
ilmoita sekin, jotta emme varaa ylimääräisiä tarjottavia. Muista
myös perua, jos et pääsekään, jotta jonossa seuraava saa paikan.
Edellytämme maskin käyttöä. Ilmoittautumiset mieluiten
marjalwidsten@gmail.com tai tekstiviestinä 050 548 2740.
Kahvimaksu 3€ kerätään heti ovella ja maksaa voi lähimaksullisella
kortilla tai tasarahalla käteisellä.
Päällysvaatteet kuljetetaan mukana.
Tilaisuutteen mahtuu noin 50 henkilöä.
*Saanko esitellä-osastoon kotisivuille on tullut uutta materiaalia.
Nyt saamme tietää lisää henkilöistä Mirja Lilja-Liinanto ja Erkki
Liinanto.

Siis ensin https://olari.senioriyhdistys.fi/
sitten yläreunasta tapahtumat
ja lopuksi vasemmasta palkista saanko esitellä.
Kotisivuilta löytyy tietoa tapahtumistamme sekä mahdollisista
ohjelman muutoksista. Siellä on myös joitakin videoituja
jäsentilaisuuksia

*Kirkkopyhä on 13.12.2020 Porvoon Tuomiokirkossa. (Kts.
edellinen tiedote 2.11.2020). Ilmoittautua voi Jukka Salolle.
*Joulu lähestyy ja korona-pandemia rajoittaa meidänkin
joulujuhlaamme. Tässä pieni ennakkotieto siitä, mitä on
suunnitteilla.
Keskiviikkona 9.12. pidetään pieni joulutallaus, jonka päätteeksi
juodaan glögit. Paikka on Puolarmaarissa oleva uusi kahvila ja
kokoontumisaika noin klo 14. Siis ensin pieni kävelylenkki sauvojen
kanssa tai ilman ja sitten glögit ja vaikkapa vielä pari joululaulua.
Tästä tarkemmin seuraavassa tiedotteessa parin viikon päästä.
*Kannattaa käydä tutustumassa Espoon kaupungin tarjoamiin
ulkoliikuntaryhmiin. Mm. Olarin asukaspuistossa on ollut reipasta
liikuntaa ja muutamia OKASilaisiakin on jo ollut mukana.
Puolarmaarin ulkokuntosali on myös hieno paikka. Yhteiskävelyäkin
on.
www.espoo.fi/ohjattuliikunta
*Jäsenistöltä on tullut toive uudesta kerhosta, joka käsittelisi
yhteiskunnallisia asioita. Esimerkiksi Yhteiskunnallisten asioiden
keskustelukerho. Tähän palataan myöhemmin, mutta asiaa
kannattaa ajatella.

Tällaisia asioita tällä kertaa.
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Eila Kari
eilakari@hotmail.com

