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Olarin kansalliset seniorit ry

Hyvä seniori
Kylläpä aika kuluu nopeasti, olemme jo maaliskuussa ja kevät keikkuen
tulevi. Kevätkokous pidettiin 19.2. ja näin on viralliset asiat hoidettu tällä
erää. Matti Kuulan Olari-historia oli todella mielenkiintoista kuultavaa.
Lopuksi yleisön eteen nousivat Räppileidit ja Olari-räppi täytti salin. Mutta
nyt mennään tuleviin asioihin.
*Jäsenmaksut tulisi maksaa pikapuoliin, onhan jo maaliskuu. Tarkistapa
siis, oletko suorittanut maksun.
*Ohjelman muutoksia tulee silloin tällöin. Kevään jäsentapaamisten
muutoksista saittekin jo tiedotteen. Tällaiset muutokset ovat mahdollisia,
sillä asioita pyritään sopimaan hyvissä ajoin ja sitten meistä
riippumattomista syistä tuleekin mutkia matkaan.
Myös Golfkerhon kevään ohjelmaa on päivitetty (liite) ja esimerkiksi
tiistain talviharjoittelu SeasonGolfissa alkaa klo 12.
*Kotisivuja kannatta käydä selaamassa, sillä ohjelmien muutokset
päivitetään sinne heti, kun ne tulevat tietoomme.
*Teatteriasiaa.
Lea Kokkonen on varannut 20 lippua Espoon teatterin esitykseen
Voi Luoja 5.12.2020 klo 14.00. Kuulemamme mukaan esitys on loistava.
(Musta Laatikko on loppuunmyyty.). lea.kokkonen@kolumbus.fi
*Matkat ja retket.
Riikan matka on siinä vaiheessa, että Vihdin liikenne on lähettänyt laskut
ja muutakin materiaalia lähtijöille. Laskun eräpäivä on 27.3.2020.
Linturetki Suomenojalle on tulossa 6.5.2020. Siitä myöhemmin.
Hamina-Tattoo-matkan organisoijan tiedotus. Matka tehdään keltaisella
Åbergin bussilla. Loppumaksu, bussi ja lounas yhteensä 25 euroa

maksetaan samalle tilille kuin tuo varsinainen perusmaksu, joka on jo
maksettu. Suorita lisämaksu 25 euroa 31.3.2020 mennessä (tilinumero
FI90 5723 8120 1412 52 ja viite 20213). Bussissa lukee Espoon Seniorit ja
se lähtee klo 9.00 Ison Omenan Piispansillan puolelta lähellä vanhaa
sisäänkäyntiä. Liput jaetaan heti huhtikuun alussa niille, jotka eivät ole
niitä vielä saaneet. Lisätietoja Seppo Peltonen 0400 940400
seppo.peltos@gmail.com.
*Pääsiäishartaus. Olarin kappeli pitää jäsenistöllemme jo perinteeksi
tulleen Pääsiäishartauden keskiviikkona 8.4.2020 alkaen klo 14.00.
Hartauden pitää kappalainen Jarmo Jussila ja tilaisuus päättyy seurakunnan
tarjoamaan kirkkokahvitukseen. Tervetuloa.
*Lajos Garamin tervehdys.
Viidestoista kirjani ”Elämä seikkailuna” julkistetaan kahvittelun ja
musiikkiesitysten merkeissä 25. maaliskuuta klo 15 Hankenilla
Runeberginkadun ja Arkadiankadun risteyksessä. Uunituoreen kirjan voi
ostaa 20 eurolla paikan päällä. (Normaalihinta 30 euroa). Jos haluat tulla
mukaamme, ilmoittaudu minulle sähköpostilla lajos.garam@gmail.com tai
puhelimitse 050 526 2022 please.
Tervetuloa! Parhain terveisin Laikku
Terveisin
Eila Kari
eilakari@hotmail.com
050 403 8229
Nähdään taas jäsentapaamisissa.

