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JÄSENKIRJE  1/2017

Tervehdys ystävät!

Kristus keskellämme. Saamme olla kuluvankin vuoden Hänen johdatuksessaan. ”Laulun aika” on 
Kristillisen Eläkeliiton teema vuodelle 2017. Liitto järjestää yhdessä Radio Dein kanssa 
laulukilpailun ”soraäänet ja sulosoinnut” ja siihen mekin osallistumme.
Tässä kirjeessä on tietoa alkuvuoden 2017 tapahtumista, myös vuoden 2017 jäsenmaksut ja lehden 
tilausmaksut löytyvät kirjeen lopusta.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan ja tuothan ystäväsikin!

Yhdistyksemme toimintaa kevätkaudella 2017:
Tammikuussa vietimme Kiikassa vuoden alkajaisia liiton lauluteeman mukaisesti yhdessä Keikyän 
iltapäiväkuoron ja Veteraanikuoron kanssa.
Helmikuun 14. päivä tiistaina klo 13 vierailemme  Pukstaavissa, Marttilankatu 12, missä on esillä 
Tyrvään Mantan reseptejä ja työnurkkaus. Heli Tuominen kertoo meille kansanparantajasta. 
Vierailemme myös Tornihuvilan Päämaja-näyttelyssä, missä on esillä Raija Mäkisen lumoavia 
hattuja. Pukstaavin kahvilassa mahdollisuus kahvitteluun omakustanteisesti.
Maaliskuun  14. päivä klo 12 on yhdistyksemme kevätkokous, jonka jälkeen vietämme juhlaa  klo 
13 alkaen. Paikka on Vammalan seurakuntatalon rantasali.
Maaliskuun 15. päivä on Kristityt yhdessä Rukoustapahtuma Vapaakirkossa.
Maaliskuun 21. päivä  on Lounais-Suomen piirin kevätkokous ja -juhla Porissa, seurakuntakeskus.
Huhtikuun 11. päivä klo 18  Karkun srk-talossa klo 18-19 Anja Levorannan taidenäyttely ja kahvit 
ja samassa paikassa klo 19 Hiljaisen viikon hiljentyminen ja iltahartaus
Huhtikuun 22.-23. päivä  on Kristillisen Liiton kevätkokous Imatralla. 
Toukokuun 9. päivä  klo 13 Salmin leirikeskus Suodenniemellä, luonto- ja laulu-teemalla 
Kesäkuun 9. päivä teemme retken Vivamoon. Tämän kesän uutuutena esitetään näytelmä ”Paavalin 
salaisuus”. Lähtö 8.30 Sastamalasta, lounas Vivamossa, klo 13 Paavalin salaisuus, kahvit ja lähtö 
kotimatkalle. 
Hinta 68 e hlö, sis. matkat, esityksen, lounaan ja kahvin. Tänne mukaan ystävätkin, että saadaan 
bussi täyteen! 
Siinä kevät keikkuen menee ja syksyllä uudet tuulet 

Jäsenmaksut  

Jäsenmaksu vuonna 2017 on 10 euroa. Voit tilata myös Kristelli-lehden edullisemmin, jolloin  
jäsenmaksu + lehti on yhteishintaan 24 euroa. Kristelli-lehden vuosikerta (5 lehteä) on 16 e.  

Jäsenmaksun pyydämme maksamaan 20.2.2017 mennessä Sastamalan Kristilliset Eläkeläiset ry:n 
tilille:  Tampereen seudun Osuuspankki, Karkun konttori,  tili FI82 5113 0720 0076 27.

Siunausta Sinulle ja läheisillesi!  Urpo Vuorenoja	     
      Urpo Vuorenoja

Sastamalan Kristilliset Eläkeläiset ry, yhteystiedot: puheenjohtaja Urpo Vuorenoja, puh. 050-3216521 
s-posti upi@kopteri.net, sihteeri Maiju Vuorenoja, puh 044-5134150, s-posti maiju@kopteri.net, 
rahastonhoitaja ja varapj Pirjo Kyväjä, puh. 050-5458648, s-posti pirjo.kylvaja@gmail.com
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