Mäntyrranta‐Hon
nkalan kylläyhdistyss ry:n

KYLÄ
ÄTIEDOTTE 5, 2016
Ajankohttaista
Joulukiireeiden, siivvoamisten, ostosten ja liikenn
neruuhkan
lomassa, on hyvä pysähtyä
p
h
huomaama
aan, mitä hyvää
h
meiillä
mme juurii Suomen itsenäisyyyden 99-vu
uotisjuhlaaa.
on. Vietim
Lämmin, ISO kiitoos sotiemm
me veteraaaneille!
Lähestyvvän Joulunn tunnelmaaan pääsett mukaan sunnuntaiina 11.12.. klo 13.30–15, kunn
Mäntyrannnan salillla kokoonttuu kaikillle avoin Terhokerh
T
ho, joululaaulujen, -leikkien jaa
askartelunn merkeisssä. Kerhoo on maksuuton ja kaiikenikäisillle (seur. kkerran 15..1.17).
Odotettu,, perinteinnen Kylän
n joulujuh
hla pidetäään perjanttaina 16.12. alkaen klo 17.300
Mäntyraannan saalissa. Mäntyrant
M
a-Honkalaan kyläyyhdistys tarjoaa kävijöillee
torttukahvvit, sekä mehua, glögiä
g
ja pipareitaa. Kylällem
mme muuuttaneille perheillee
annammee T-paidatt (2 kpl, joissa kyylän logo) tervetuliaaisiksi. M
Myynnissä on myöss
arpoja. Kauneim
K
mmat jou
ululaulut alkavat klo 18.000. Jouluutervehdyk
ksen tuoo
Muhokseen seurakuunnasta Joouni Heikkkinen. Iltaa jatkuu odotetusti llasten esittyksillä jaa
joulupukiin vierailuulla. Perheeen pienim
mmille on luvassa
l
laahjapussit.

TULEV
VAA TOIMIN
NTAA:
Kylän tu
ulevaisuuss -ideariih
hi pidetäään lauanta
aina 14.1.2017
klo 12.000 Mäntyrannnan salillla. Pistäkäääpä päivää kalenteriiin!
Hox! Pim
meän vuoddenajan paaras henkivvakuutus liikkuvalle
l
e
lapselle jaa aikuisellle on ”taikkaviitta” = kunnollin
nen
heijastinlliivi. Ilmann heijastim
mia ja (otssa)lamppua lapsi on
tiellä täyssin turvatoon ja näkyymätön! On
O siistiä käyttää
k
taikaviittaaa!
Lunta on jo saatu mukavasti
m
, joten hiihhtoladut saadaan vaalaistulle kkuntoradallle
pikapuoliin. Myös jääkiekkok
j
kaukaloonn pyritään saamaan
luistelujäää. Lasten 4H-kerhoot ovat joulutauolla, mutta jatkkuvat
viikolla 2.
2 MLL:n perhekahv
p
vila kokooontuu vielää 16.12. klo
k
10–12, joonka jälkeeen on joulutauko.

mieltä kaik
kille!
Lämpimäästi tervetuuloa ja hyvvää joulum

Sirkka Mäntyrannta-Honkaalan kyläyhhdistys ry::n pj.

TERV
VETULLOA
KYLÄ
ÄN JOULUJUHLA
AAN
16.12
2.201
16
Perjantainna alkaen klo 17.300 Mäntyrannnalla, os..
Mäntyrannnankuja 5

klo 17.300–18.00: Kahvia,
K
torrttuja, mehhua, glögiiä, pipareitta
A
Arpoja,
kyylän tuotteiita
klo 18.000

K
Kauneimm
mat joululaaulut,
Timoo-kanttori säestää
M
Muhoksen
n seurakunnnan terveh
hdys:
Jounii Heikkineen

klo 19.000

L
Lasten
esittyksiä
T
Tiernapoja
at
J
Joulupukki
i vieraileee
A
Arpavoitto
ojen jako ja päätössaanat

Järjestäväät: Mäntyrranta-Honnkalan kyläyhdistys
(www.itaa-muhos.com) ja Muuhoksen seurakuntaa

________________________
_______________
____
Kylän tulevaisu
t
uus -ideaariihi lau
uantaina
a 14.1.20117 klo 122–15
Mäntyrrannan salilla.
s
Harmittaaako puuttuuva kevyeenliikenteeen väylä vai jokin muu
m asia? O
Onko sinu
ulla hyvä
idea, miteen saadaann kylästäm
mme entisttä paremp
pi paikka asua.
a
Tervetuloa asu
ukkaat
ideoimaaan ja vaikuuttamaan koko
k
perheeen voimiin, myös laapset mukkaan!
Kahvi/meehutarjoiluu.

