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Liesjärven kylätalolla tapahtuu:
MAANANTAISIN
11.9. alkaen SENIORIJUMPPA klo 10-11
KUNNAN KUNTOJUMPPA
Jumppa on maanantaisin klo 18:30-19:30.
Jumpassa kohotetaan lihaskuntoa ja hapenottokykyä
kahvakuulan, pumppitangon tai kehon oman painon
avulla tehtävillä liikkeillä. Välillä lopetellaan pitkällä
venyttelyllä ja rentoutuksella.
Harjoitusta voi tehdä aina oman kunnon mukaan.
Ohjaaja neuvoo liikkeisiin kevyempiä
ja raskaampia vaihtoehtoja.

Syyskausi maksaa 20 e (14 jumppaa).
Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Syyskauden jumpat:
4.9. 11.9. 18.9. 25.9.
2.10. 9.10. 16.10. ei jumppaa 23.10. 30.10.
6.11. 13.11. 20.11. 27.11.
4.12. 11.12.

TIISTAISIN
NUORTEN LIIKUNTAKERHO
jatkuu 15.8. klo 17.30-18.30,
Liesjärven kylätalolla
Yli 9-vuotiaille tytöille ja pojille,
ohjelmassa mm. sisä- ja ulkoleikkejä/pelejä.
Kerho on maksuton.
Ohjaajana: Piritta Markkula puh. 046 5755452
TORSTAINA
21.9. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
(jatkossakin kuukauden 3. torstai)
Kahvimaksu 1€/hlö.
Tervetuloa!

TALKOOILLANVIETTO
la 23.9. klo 16 alkaen
lämpiää savusauna Syrjälässä.
Talkooillanvietto
klo 16vuoden
Syrjälässä
Kaikki kylän23.9.
talkoissa
aikana olleet,
Ilmoittautumiset
15.9.
mennessä
lämpimästi tervetuloa!
liesjarvilapyska@gmail.com

tai Sarille puh.15.9.
040 mennessä
962 2493
Ilmoittautumiset
Ota mukaantai
sauna
kamat!
liesjarvilapyska@gmail.com
Sarille
puh. 040 962 2493
JA SIELLÄ SATAVUOTIAIDEN KONSERTISSA
OLI NIIN MUKAVAA
Juhlapuheessaan maakuntaneuvos Ilkka Joenpalo kertoi
muun muassa työväentalon historiasta, Forssan kokouksen
ohjelmasta ja Erfurtin ohjelmasta, joissa molemmissa
edistyksellisiä asioita ajettavaksi.
Juhlapuheen jälkeen alkoi musiikipitoinen ohjelma. Cecilia
Hiisilä urakoi hienosti pianolla soittaen Sibeliuksen
Aquilejan ja säestämällä Milla Malinin ja Kirsi Lindholmin
lauluesityksiä, jotka ovat tuttuja suomalaisille eri
aikakausilta. Illan hienosta ohjelmasta saavat
allekirjoittaneelta kiitoksen Ämmät äänessä-lauluryhmä
pirteistä kappaleistaan. Soittimena mukana myös pesulauta.
Vanhainkodeisssa vanhuksille iloa arkeen vievä forssalainen
Ta Sa: set lauluryhmä herkisti monen kuulijan mielen.
jatkuu

Juhlassa kuultiin lauluryhmän esittämänä myös Pentti Arolan
sanoittama Liesjärvi-valssi. Valssin sanoista poimin juhlaan
sopivat sanat : Hämeen korpimaalla Liesjärvi välkehtii;
vertaistaan ei löydy; Lauantai-illan tullen tunnelma parhain
on; en vaihda tuota pois; hän onnellinen varmaan ken täällä
olla saa; Liesjärvi meille rakkain paikka rauhainen.
Runoryhmä Allit jubileerasi Suomea lausumalla eri
runoilijoiden tekstejä ja laulamalla itsensä suohon
somettamalla suomalaisia sieluja ojasta ALLIkkoon.
Esitys kertoi äiti maasta ja isänperinnöstä; äitinkielestä ja
kylttyyristä ja lopuksi seurasi ylistys:
“Moi Suomi, Sinua minä rakastan.” Priimaa pukkasi.
Pullakahvin jälkeen tanssahdeltiin
Milla & Magillan tahdittamana.
Kiitollisena järjestäjille lämminhenkisestä ja
kuitenkin pirteästä ohjelmasta.
TJ
Liesjärven Suojelu ry:n Meidän Liesjärvemme
-valokuvauskilpailun voitti
Moona Mäntyvaara kuvallaan Karjusilta.
Erja Ihamäen kuvat Rantakoivun alla ja Yötaivas sijoittuivat toiselle
ja kolmannelle tilalle. Voittajakuvat ovat nähtävissä Liesjärven
Suojelun nettisivuilla www.liesjarvensuojelury.fi
Kiitämme kaikkia kilpailuun osallistuneita!

