Mini
Hyvät jäsenet, tällainen mini Varia
on tämän vuoden viimeinen lehti.
Emme saaneet kasaan lehteä, kun
ei ole ollut toimintaa pandemian
vuoksi.

lisesti tulee tämä vuosi olemaan
todella huono. Mutta tärkeintä on
kuitenkin, että huolehdimme
itsestämme, toisistamme ja että
pysyisimme terveinä.

Viimeisimpien rajoitusten vuoksi
jouduimme jo toisen kerran sulkemaan seuran kaiken toiminnan
tälle vuodelle.

Merjalta rutiinilla. Hän on kuitenkin lupautunut auttamaan ja
neuvomaan vapaaehtoistyönä.
Toivomme Merjalle hyviä ja onnellisia eläkepäiviä ja kiitämme ja
pokkaamme suuresti vuosista,
jotka olet seuralla työskennellyt!

Halusimme kuitenkin lähettää tiedotteen, kun kuitenkin on vähän
tulossa toimintaa ja suuriakin muu- Koskien koronaa, viimeisimmät
toksia tulossa.
uutiset ovat hieman valaneet
Peruttuna ovat myös filmit Odeo- Suurin muutos toiminnassa on se, toivoa, että rokote koronaan on jo
nissa, Itsenäisyyspäivän konsertti että pitkäaikainen työntekijämme saatavana lähiaikina. Luultavaa
kirkolla ja digi-näytelmä Nokia,
Merja on jäämässä eläkkeelle
kuitenkin on, että vielä ainakin
joka siirtyy helmikuulle, joten
vuoden vaihteessa. Siinäpä mietkevät menee rajoitusten parissa.
lunastamme liput takaisin.
timistä, miten kaikki asiat hoituvat Toivon Teille kaikille oiken hyvää
ja miten järjestetään esim aukiolo- ja rauhaisaa joulua ja kaikkea
Kuten jo viime lehdessä kerroin,
ajat. On paljon erilaisia vuotuisia hyvää tulevalle vuodelle!
tulemme muistamaan tämän
vuoden hyvin erilaisena. Taloudel- raportointeja, jotka ovat hoituneet
Pirkko

Joulumyyjäiset sunnuntaina 29/11 klo 11.00
Toteutamme joulumyyjäiset siten, että teette ostoksenne suoraan terassin kautta!
Voit myös soittaa tilauksesi Merjalle ennakkoon puh 438650
Myynnissä joulutorttuja, kakkuja, piirakoita, laatikoita ym, ym.
Jos tuotteet loppuvat, voimme ottaa vastaan tilauksia!

Tervetuloa jouluostoksille!
Suunniteltu Lasten pikkujoulu 28/11 klo 11.00 on peruttu,
mutta 19/12 klo 11.00 virtuaali joulujuhla Valto-tontun kanssa!
Etsi YouTubesta Valto-tontun kanava ja sieltä löytyy

Finnhovi 19.12. klo 11.00 ohjelma!
Lapsille on paketit odottamassa ja voi noutaa sunnuntaina 29/11
myyjäisten yhteydessä tai arkisin toimistosta!

Suunniteltu Aikuisten pikkujoulu 5/12 peruttu!

Skövden Suomi-Seuran sääntömääräinen syyskokous 12/12 klo 14.00 siirtyy
tiistaille 29/12 klo 14.00 pandemian vuoksi!
Kokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat, talouarvio ja
henkilövalinnat sääntöjen määräämällä tavalla vuodelle 2021.
Huolehdimme välimatkat koronasääntöjen mukaan ja käytämme kasvomaskia sekä
jätämme väliin perinteisesti tarjotut kahvit!
Skövden Suomi-Seuran johtokunta
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Erkki Kyllönen
Skövden Suomi-Seura toivottaa kaikille jäsenilleen
rauhaisaa joulua, onnea ja terveyttä tulevalle vuodelle!
Muistathan lunastaa jäsenkorttisi jälleen ensi vuodelle,
olette tärkeitä meille!

