TAPAHTUMAT
ti 8.1.2019 klo 13.00

Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan kertomaan
kuulumisia, kahvitarjoilu.

ke 16.1.2019 klo 14.30

Aino-elokuvanäytös elokuvateatteri Fantasiassa. Ainoelokuva on tehty itsenäisen Suomen ja sen puolesta
taistelleiden kunniaksi. Se kertoo sekä kotirintaman, että
sotatantereen tapahtumista, kaipauksesta, huolesta,
surusta ja ilosta, sekä sodassa olevien miesten
yhteishengestä, taistelutahdosta ja menetyksistä.
Tapahtumat tarinan ympärillä perustuvat tosikertomuksiin.
Ilmoittautumiset osaston toimistolle 5.1.2019
mennessä. Tunnuksen omaavat pääsevät näytäntöön
ilmaiseksi. Muille liput 9,00 €, maksu osaston tilille (tai
toimistolle) FI39 2017 1800 1717 82. Avustaja pääsee
ilmaiseksi avustettavan kanssa tullessaan, ilmoittaudu
kuitenkin toimistolle.

ti 12.2.2019 klo 13

Porinakerho Telkänpesällä. Kahvitarjoilu.

ke 27.2. klo 12.30

Osaston vuosikokousjuhla ja vuosikokous
Telkänpesällä. Tilaisuus alkaa aterialla, ilmoittautuminen
osaston toimistolle viimeistään 18.02 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!

to 7.03 klo 13.00

Kahvikonsertti Telkänpesällä, solistina Jonna Ortju. Ei
ennakkoilmoittautumista, tule mukaan nauttimaan ja
kuuntelemaan upeaäänistä laulajatarta!

ti 12.3. klo 13

Porinakerho Telkänpesän A-talossa.
ennakkoilmoittautumista.

la 16.3. klo 13

Päivänsäteet-näytös Jyväskylän kaupunginteatterissa.
Komedia Päivänsäteet kertoo palvelutalon asukkaista
hädän hetkellä. Tarinan huumorin takana piilee myös
vankka sanoma arvokkaasta vanhenemisesta.
Ilmoittautuminen osaston toimistolle viim. 18.2. mennessä.
Liput 20 €, maksu osaston tilille FI39 2017 1800 1717
82. Hintaan sisältyy lippu sekä kahvitarjoilu väliajalla.

to 28.3. klo 13

Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin
vuosikokousjuhla – ja vuosikokous Sairaskodilla.
Osaston sotainvalidiedustajat, ilmoittaudu toimistolle puh.
040 778 2740.

Ei

to 09.04 klo 13.00

Porinakerho Telkänpesän A-talossa. Ei
ennakkoilmoittautumista, kahvitarjoilu.

pe 03.05. klo 11

Lounasravit Killerillä. Osasto tarjoaa matkat sekä
lounaan. Kuljetukset järjestetään, ilmoittaudu osaston
toimistolle. Tule mukaan jännittämään ja viihtymään!

to 9.5. klo 18

Viihdekonsertti Palokan koululla, järj.
rintamaveteraanit. ”Tähdet meren yllä”-konsertti, liput
20€. Lisätietoa osaston toimistolta.

ti 14.05. klo 13

Porinakerho Telkänpesällä. Tule mukaan, kahvitarjoilu.

su 9.6. klo 13.30

Rosvopaisti-tapahtuma Laukaan Peurungassa.
Lisätietoa tapahtumasta myöhemmin.

ke 12.6. klo 13

Telkänpesän Kesäpäivä-tapahtuma. Vietämme
kesäkauden avajaiset yhdessä Telkänpesän asukkaiden
sekä Jyväskylän veteraanijärjestöjen kanssa. Musiikkia,
yhteislaulua, makkaranpaistoa, tuolijumppaa ja
kenttäpelejä. Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa
mukaan!

Heinäkuu

Suunnitteilla kesäteatterimatka heinäkuulle, seuraavassa
jäsenkirjeessä lisätietoa.

