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LAAKSOLAHTI OKTOBERFEST 27.10.2017
Järjestämme viimevuotiseen tapaan yhdistyksemme jäsenille ja heidän vierailleen saksalaistyyppiset Oktoberfest-juhlat
perjantaina 27.10.2017 klo 18:30−23:30
ravintola Lagunassa Viherlaaksossa.
Hintaan 42 €/hlö sisältyy aiheenmukainen buffet-ruokatarjoilu sekä kolme juomaa. Ikäraja on 18 vuotta.
Ilmoittaudu viimeistään 13.10.2017
sähköpostitse tilaisuudet@laaksolahti.fi,
ja vahvista osallistumisesi suorittamalla illallismaksu
42 €/hlö yhdistyksen tilille FI08 1478 3000 7289 51.
Ilmoita nimesi maksun viestikentässä.
Tiedustelut Marianne Sundell, puh. 050 5975 661.
Iloisiin tapaamisiin − Prost!

SISUSTUSMATKA LOVIISAN JA PORVOON
JOULUMARKKINOILLE 10.12.2017
Jouluinen sisustusmatka, joka suuntautui viime marraskuussa Saloon, Turkuun ja Paimioon, saa toivottua jatkoa!
Tänä vuonna järjestämme Jouluisen päiväretken Loviisaan
ja Porvooseen.
Lähdemme matkaan Laaksolahden monitoimitalolta sunnuntaina 10.12.2017 klo 8, ja suuntaamme Loviisan jouluisiin koteihin. Lounaan nautimme klo 13 Loviisan Kappelissa.
Iltapäivää vietämme Porvoon vanhassa kaupungissa sekä
tutustumme vanhan Raatihuoneentorin joulumarkkinoihin.
Paluumatkalla vierailemme viehättävässä Koiramäen Pajutallissa. Laaksolahteen palaamme n. klo 18:30.
Retken hinta on 105 €/hlö sisältäen bussikuljetukset, ohjelmassa mainitut vierailut, noutopöytälounaan Loviisan
kappelissa ja herkkuhetken Pajutallilla sekä kuljettajamatkanjohtajan palvelut.
Ilmoittaudu viimeistään 27.11.2017
sähköpostitse tilaisuudet@laaksolahti.fi tai
Marianne Sundell, puh. 050 5975 661.
Vahvista paikkasi suorittamalla osallistumismaksu yhdistyksen tilille FI08 1478 3000 7289 51 viimeistään 27.11.2017.
Ilmoita nimesi maksun viestikentässä.

TAIVAAN SINEEN KEVÄÄLLÄ
Kerroimme keväällä suunnitelmastamme järjestää yhteisretken tutustumaan Airveteran Oy:n omistamaan ja DCyhdistys ry:n operoimaan DC-3-koneeseen sisältäen myös
n. 30 minuutin lennon. Malmin lentoaseman epävarmasta
tilanteesta johtuen tämän syksyn lennot ovat olleet hyvin
täynnä, ja retki pyritään toteuttamaan ensi keväänä – joko
Malmilta tai jostakin muualta.
Lisätiedot Erkki Torkkeli, puh. 050 392 6710.
LIITY JÄSENEKSI – TUE ASUKASYHDISTYSTÄSI
Tule mukaan asukasyhdistykseen ja tue sen toimintaa. Voit
liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla jäsenmaksun
(15 €/vuosi) tilille IBAN FI08 1478 3000 7289 51.
Maksaessasi kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään,
jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin.

PERHETEATTERIA 19.11.2017
Tervetuloa teatteriin Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2) sunnuntaina 19.11.2016 klo 17.
Lavakylän vuosi on matalan kynnyksen ja hyvän mielen
perheteatteri Juvelan ensimmäinen produktio täynnä huumoria, mielenkiintoisia hahmoja ja jännittäviä käänteitä.
Suositusikäraja on 5 vuotta.
Lippuja 2 €/hlö saa ostaa ovelta.
Tule itse ja tuo mukanasi lapsesi, lapsenlapsesi ja ystäväsi!

SYYSKOKOUS 19.11.2017
Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry järjestää syyskokouksensa Laaksolahden monitoimitalolla (Lähdepurontie 2)
sunnuntaina 19.11.2016 klo 16, mikä ystävällisenä kutsuna ilmoitettakoon. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
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