KAARINA- SEURA ry JÄSENKIRJE 2/2022
Hyvää kevään alkua Kaarina – Seurasta!
Nyt on pandemia hieman hellittänyt otettaan ja voimme taas tavata toisiamme ja järjestää
toimintaakin.
* Kaarina – Seura on varannut Kaarina - Teatterin LOKKI- näytelmään tiistaina 3.5.2022 klo 19.00
30 lippua á 23,00€/kpl.
Sitovat ilmoittautumiset tiistaihin 19.4.2022 mennessä Koriston tallille p. 0440222030 tai
sähköpostilla info@kaarina-seura.net .
* YHTEISLAULUILTA keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00 alkaen.
Laulattajana Terhi Jokila ja säestäjänä Elina Ukkonen.
* KEVÄTTALLI keskiviikkona 11.5.2022 klo 17.00 alkaen. Siellä on tarjolla ohjelmaa niin lapsille kuin
aikuisille. Martat paistavat lettuja, Seuran väki grillaa makkaraa ja keittelee kaffetta. Nukketeatteri
Sadun aika vierailee klo 17.00. Ammattiopisto Livia esittäytyy klo 18.00. Klo 19.00 Sointuseitsikon
musiikin tahdissa voidaan tanssiakin.
* KEVÄTRETKI lauantaina 14.5.2022
Kaarina-Seuran kevätretki suuntautuu tänä keväänä Hämeeseen.
OHJELMA:
Lähtö Kaarinasta (Kaarina- talon S-Marketin puoleiselta parkkipaikalta) klo 9.15
Ajetaan suoraan Hämeenlinnaan, jossa tutustumme Wetterhofin Käsityötaloon. Ennen talon
esittelyä juomme kahvit pullan kera. Aikaa on myös varattu ostoksiin.
Seuraavaksi siirrytään Jean Sibeliuksen syntymäkotiin.
Sitten on vuorossa lounas Piparkakkutalossa (kolmen ruokalajin ruokailu, pöytiin tarjoilu).
Ruokaa sulatellaan kaupunkikiertoajelulla, jonka aikana käydään Aulangolla ja on mahdollisuus
kiivetä näkötorniin.
Kierroksen jälkeen siirrytään Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon, jossa opastettu tutustuminen.
Hattulan kirkko on noussut yleiseen tietoisuuteen osaksi kirjailija Anneli Kannon v. 2021
kirjoittaman kirjan: Rottien pyhimys ilmestyttyä. Kirjan tarina kertoo siitä miten Hattulan Pyhän
Ristin kirkko sai maalaukset, joita yli 500 vuotta myöhemminkin voi käydä ihailemassa.Sitten onkin
jo kotimatkan vuoro ja olemme Kaarinassa n. klo 20.30. Matkalla juomme vielä kahvit.
Matkan hinta jäseniltä 85€ ja ei jäseniltä 90€.
Retki maksetaan joko tallille tai Kaarina- Seuran tilille TOP FI03 5710 8340 0231 52

Hinta sisältää:
Bussimatkat
Aamu- ja iltapäiväkahvit leivällä.
Ruokailu
Opastettu kiertoajelu ja kohteiden sisäänpääsyt ja opastukset.
Matkalla on mukana Launokorven puolesta matkanjohtaja.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 2.5.2022 MENNESSÄ TALLILLE p. 0440222030 tai
sähköpostilla info@kaarina-seura.net .

*MERELLINEN JUMALANPALVELUS Kuusiston linnanraunioilla sunnuntaina 12.6.2022 klo 12.30.

* RUUSUKONSERTTI Veteraanipuistossa maanantaina 4.7.2022 klo 18.00.
Musiikista huolehtii Kuusiston Puhaltajat.

*ELOKUVAILLAT Koriston tallilla kesällä:
tiistai 21.6.2022 klo 19.00
tiistai 19.7.2022 klo 19.00
tiistai 16.8.2022 klo 19.00

*KAUNEIN PIHA -KILPAILU jatkuu tänäkin vuonna. Vetovastuu on nyt Piikkiö-Seuralla.
Kohteena rivitalopihat. Ilmoittakaa hyviä ehdokkaita!
Jos sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita se Kaarina-Seuran sähköpostiin info@kaarina-seura.net
kirjoita nimesi ja osoitteesi ja lähetä. Jäsenkirjeet ja muutakin informaatiota lähetämme
sähköisesti, jos niin haluat. Muista ilmoittaa osoitteenmuutokset joka tapauksessa Koriston tallille,
näin varmistat Hyvä Kaarina -lehden saamisen.
Seuraa ilmoitteluamme Kaaarina-lehden yhdistyspalstalla ja seuran koti- ja facebook -sivuilla!
KORISTON TALLI on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 13.00- 17.00.

Kaarina-Seura ry
Johtokunta

