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TURKU 23.2.2010

Tiedote 1/2010
Kerhon vuosikokous 9.3.2010 (ti)
Kerhomme vuosikokous pidetään Ifin luentosalissa Kupittaalla tiistaina 9.3. klo 14. Kokouskutsu on
tämän ohjelmatiedotteen liitteenä.

Ilmoittautuminen
Ennakkoilmoittautuminen vuosikokoukseen 24.2 – 5.3.2010 Eeva Nyqvistille, sähköpostitse
eeva.nyqvist@josefiina.inet.fi tai puhelimitse 040 540 2656.

Linnateatteri, Elling 27.4.2010 (ti)
Norjalainen Elling on sydämellinen komedia kahden miehen yrityksistä sopeutua yhteiskuntaan
vietettyään ensin vuosia mielisairaalassa. Elling on 40-vuotias ahdistunut peräkammarinpoika, joka
on asustellut äitinsä kanssa koko ikänsä eikä ole pahemmin ihmisten ilmoilla liikkunut. Äidin
kuolema muuttaa kuviot
Hoitokodissa vietetyn jakson jälkeen Elling laitetaan kimppaan yhdessä toisen hiukan eri tavalla
vinksahtaneen Kjell-Bjarnen kanssa ja heidät passitetaan avohoitoon opettelemaan elämää
normaalissa yhteiskunnassa. Tässä selviytymistaistelussa he kohtaavat pelkonsa ja täyttymättömät
toiveensa sekä joukon eriskummallisia ja pelottaviakin vempaimia kuten puhelimen... Heidän
tuekseen ilmaantuvat sosiaalivalvoja Frank sekä yläkerran naapuri Reidun, joista kummallakin on
elämässään myös pieniä ongelmia.
Tämän epätodennäköisen parin kehittyvää ihmissuhdetta ja itsenäistymistä kuvataan harvinaisen
hauskasti ja herkästi ja ennen kaikkea heidän ihmisyyttään kunnioittaen.
Päärooleissa nähdään Miska Kaukonen ja Hannu Kivioja. Muissa rooleissa Kristina Vahvaselkä ja
Thomas Dellinger.
Näytös alkaa klo 19.00 teatterisalissa ja sitä ennen teatteriravintolassa on katettuna
salaattipohjainen pikkuillallinen viineineen klo 17.30 alkaen. Mukaan mahtuu 50 ensiksi
ilmoittautunutta.

Maksu
Illan hinta on jäseneltä 30 € ja seuralaiselta 50 €.
Osallistumismaksut suoritetaan ma 1.4.2010 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille 20491843199

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 18.3.-1.4.2010 Raija Okolle, sähköpostitse raija@sammonelakekerho.net
tai puhelimitse 040 727 7172.

Retki Sastamalaan – Pyhän Olavin Kirkko ja muita makupaloja,
19.5.2010 (ke)
Toukokuussa teemme retken Sastamalaan, jossa tutustumme oppaiden ohjauksella Pyhän Olavin
Kirkkoon ja teemme kiertoajelun, jonka aikana näemme mm. Tyrvään Pyhän Marian kirkon sekä
Akseli Gallen-Kallelan lapsuuskodin.
Paluumatkalla on mahdollisuus tutustua ja tehdä ostoksia Anneli Keinosen ateljeemyymälässä
Keikyässä. Lisäksi on ajankäytön puitteissa mahdollisuus poiketa paikallisen laukunvalmistajan
myymälään.
Retkelle mahtuu 52 ensiksi ilmoittautunutta ja myös seuralaiset ovat tervetulleita.
Opastusten lomassa nautimme kahvit ja lounaan.

Aikataulu
08.30

Bussikuljetus Turun Ortodoksisen kirkon edestä

10.15

Saapuminen Sastamalan Kallialan kylään, jossa tapaamme oppaan ja
nautimme tervetulokahvit Sarkosen tilalla
Siirrytään läheiselle Pyhän Olavin Kirkolle, johon tutustutaan paikallisen
oppaan johdolla.
Kiertoajelu Sastamalassa.

13.30

Lounas Vehmaan tilalla Rautaveden rannalla.
Lähtö paluumatkalle, jonka aikana poikkeamme ateljeemyymälään ja
mahdollisesti laukkumyymälään.

17.30

Paluu Turkuun Ortodoksisen kirkon edustalle – suunnilleen

Maksu
Retken hinta on jäseneltä 20 € ja seuralaiselta 35 €.
Osallistumismaksut tulee suorittaa ti 4.5.2010 mennessä Sammon Turun Eläkekerhon tilille
204918-43199.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 20.4.-4.5.2010 Eeva Nyqvistille, sähköpostitse
eeva.nyqvist@josefiina.inet.fi tai puhelimitse 040 540 2656.

