TALVISET TERVEISET KAARINA- SEURASTA!

Jäsenkirje 1/ 2021

Hyvää uutta vuotta kaikille jäsenille!
Uuden vuoden alku näyttää edelleen olevan kovin koronan hallinnassa. Siksi Kaarina- Seuran
toimintakin on hyvin vähäistä. Toivotaan kuitenkin, että valoa näkyy tunnelin päässä ja viimeistään
syksyllä päästään normaalin elämän makuun taas.
Kaarina- Seuran johtokunta kokoontui ensimmäisen kerran 13.1.2021. Kokouksessa sovittiin tämän
vuoden toimihenkilöistä.
Syyskokouksessa 2020 valittiin Seuran v. 2021 puheenjohtajaksi Mauri Lasonen. Nyt kokouksessa
sovittiin, että varapuheenjohtajana toimii Kaisa Rantanen, rahastonhoitajana Hannele Jalo ja
sihteerinä Ritva Mutanen.
Koriston talli on edelleen avoinna ma - to klo 13.00-17.00. Marjo Dahl siellä hoitelee juoksevia
asioita ja on valmiina palvelemaan Teitä kaikissa seuran asioissa.
Koriston talli p.0440222030 sekä info@kaarina-seura.net
Kaarina- Seura/ pj. Mauri Lasonen 0405214979
Lukupiiri on aloittanut toimintansa jo maanantaina 11.1.2021 ja jatkaa kokoontumisiaan joka
kuukauden toisena maanantaina.
Käsityöpiirin kokoontumispäivä siirretään joka toiseksi maanantaiksi ja ensimmäinen tämän
vuoden päivä on ma 18.1.2021 klo 13.30 alkaen. Muut kevään päivät ovat: 1.2., 15.2., 1.3., 15.3.,
29.3., 12.4., 26.4., 10.5. TERVETULOA MUKAVAAN SEURAAN KÄSITÖIDEN IHANAAN MAAILMAAN!
Koetamme järjestää seuran kevätkokouksen 31.3.2021 klo 18.00 Koriston tallilla.
Tallissa on tammi- helmikuussa esillä vanhoja valokuvia Kaarinasta.
Maaliskuun aiheena on seuran oma lehti HYVÄ KAARINA.
Jos sinulla on hyviä ideoita näyttelyaiheiksi, niin ole yhteydessä esim. sihteeriin.

Perinteinen kevätretki jää pois ohjelmasta, mutta jos korona-tilanne antaa periksi, järjestämme
retken syksyllä. Samoin emme järjestä lauluiltoja ja luentoja nyt keväällä.
Torstaina 6.5.2021 klo 13.00 alkaen siivoamme perinteisesti Kuolevan soturin patsaan ympäristön
kesäkuntoon. Tervetuloa mukaan!
Olemme myös alustavasti suunnitelleet järjestää pitkän tauon jälkeen Kaunein piha Kaarinassakilpailun. Tarkempaa tietoa asiasta kevään aikana. Jos sinulla on ideoita kilpailun suhteen voit ottaa
yhteyttä joko puheenjohtajaan tai sihteeriin.

On taas aika maksaa Kaarina-Seuran jäsenmaksu.
Vuoden 2021 jäsenmaksu on edelleen 10 euroa/henkilö/vuosi.
Maksa se viimeistään 18.2.2021 oheisella pankkisiirtolomakkeella
tilille TOP FI03 5710 8340 0231 52 viitteellä 6923 tai suoraan Koriston tallilla.

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 Kaarina- Lehden yhdistyspalstalla ja seuran koti- ja facebook- sivuilla!
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