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SUURKIITOKSET jokaiselle kesäteatterin talkoolaiselle!
Peter Pan –näytelmä keräsi kesäteatteriimme uuden ennätyksen - peräti 4723
katsojaa. Lauantaina 18.8. on vielä kaksi näytäntöä Vesilahden koululaisille.
________________________________________________________________________

Kyläkerhon kuukausikokous ke 15.8. kello 19.00 Rantapaviljongilla.
Kokousasioita ovat mm. kesäteatterin kuulumiset ja Juri Pelkonen esittelee
kyläkaavan alustavia ajatuksia sekä ajankohtaiset asiat.
________________________________________________________________________

KYLÄKAAVA ja -kysely
Vielä ehtii palauttaa kaavakkeen! Aikaa on vielä elokuun loppuun asti.
Kyselyllä saadaan tärkeää tietoa kyläyleiskaavaa varten, kyläsuunnitelman
päivitykseen sekä mm. ”liikennevirta” Rämsöön kylästä. Tämä puolestaan on hyvä
tieto yhteyksissä tiehallinnon suuntaan (esim. Härkäläntie).
Laittakaa rohkeasti kaikenlaista palautetta - siihen on nyt hyvä mahdollisuus
nimettömänä. Mitä suurempi vastausprosentti sen parempi.
Tyhjäksi voi jättää kohdat joista ei osaa sanoa. Kaavakkeen voi tulostaa ja täyttää
netissä www.ramsoo.fi Jatkossa kotisivuilla voi antaa palautetta
kyläkaavaluonnoksesta. Jos haluaa ilmoittaa mahdollisista tontin paikkoja, voi ottaa
yhteyttä suoraan Juri Pelkoseen p. 0500 875 785 tai juri.pelkonen@tut.fi.
________________________________________________________________________

UlkoilmaELOKUVA Kaksipäisen kotkan varjossa Rämsöön kesäteatterilla
aiemmista tiedoista poiketen PERJANTAINA 17.8. kello 22.00.
Filmipyörä ry. Liput 5 .                                        (Kyläkerho hoitaa puhvetin)
________________________________________________________________________

Naisten jumppa alkaa ryhmiksellä tiistaisin kello 18.30 kansalaisopiston
piirinä 4.9. alkaen. Vetäjänä toimii Kati Vaahtolammi.
________________________________________________________________________

Kesäteatterin talkooväen karonkkaa juhlitaan lauantaina 15.9. Rämsöön
Seurantalolla kello 15.00 alkaen. Näytelmän video on jo katsottavana
(toivottavasti) ja valokuvia. Tervetuloa mukaan kaikki kesäteatterilla talkoilleet!
________________________________________________________________________

”Kone”musiikkifestari Rämsöössä 14.6.2008.
(Maamoottorisinfonia 2 / Kimmo Pohjonen  ja  Konela 2 / Jukka Perko & Samuli Kosminen)

Kowan Teknolokian Päivä –lippiksiä ja vaaleita t-paitoja on myynnissä 5 /kpl

Kylävintillä.
Rämsöön kyläkerhon vuokrattava kalusto:

Kaluston vuokrahinnat ovat: kahvipannu 8 , muurikkapannu ja poltin 10 , iso grilli 20 

(oma kaasupullo). Em. kaluston vuokraaminen on Rämsöön kyläläisille ilmaista.

Teltta 30  / päivä ja 70  / viikko. (3 vaaleanharmaata toritelttaa - koko 4 x 4 metriä).

Varauksia ja vuokraamista hoitaa Anneli Haliseva, puhelin on 040 5966 419.
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