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Liesjärven kylätalolla tapahtuu:
MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA jatkuu 9.1. klo 10-11
Alkustartiksi luvassa "Toinin vinkit"
KUNNAN KUNTOJUMPPA
jatkuu 9.1. klo 18.30-19.30
Kevätkausi maksaa 20€ ja kerta 2€.
Ohjaajana : Heli Halonen

TIISTAISIN
NUORTEN LIIKUNTA-KERHO
jatkuu 3.1. 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

TORSTAISIN
SENIOREIDEN TAPAAMINEN
19.1. klo 14 bocciapelin ja kahvin merkeissä
(kahvi 1€/henkilö)
Muutkin kuin seniorit ovat tervetulleita!
Lämpimästi tervetuloa mukaan kylän toimintaan!
UUDEN VUODEN VASTAANOTTO
LA 31.12. KLO 19 ALKAEN
Kylätalon kentällä
(Liesjärventie 758).
Tarjolla glögiä ja makkaraa,
ilotulitus klo 21.
Haluatko Liesjärven lenkkeilijät
WhatsApp -ryhmään?
Ilmoita puhelinnumerosi Helille
(050-340 7944).

Ryhmässä sovitaan yhteisistä ulkoiluretkistä Liesjärvellä ja
lähialueilla. Jäsenet voivat pyytää lenkkiseuraa toisistaan
lyhyelläkin varoitusajalla.

Myynnissä Liesjärven koulu 1911-2010
luokkakuvia vuosikalenteri 2017!
Kalenteri maksaa 10€. Kalenterin voit tilata
sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com tai
tekstiviestillä 040-4152216.
Myynnissä myös Uuden Vuoden vastaanotossa!

Oi, jospa ihmisellä ois´ joulu ainainen...
Senioreiden joulu alkoi jo marraskuussa: Pikkujouluateria
nautittiin 25 hengen voimin Eräkeskuksen maukkaasta
noutopöydästä.
15.12. oli vuorossa joululauluhetkiä kylätalolla. Vetoapua
on saatu seurakunnasta ainakin kuutena vuotena. Tänä
vuonna olikin satsattu entistä enmmän: papin, Yrjö
Niemi, lisäksi oli säestäjänä Risto Pelli. Muutaman laulun
jälkeen oli ohjelmassa joulupuuro. Martta oli keittänyt
oikein lehmän maitoon riisipuuron, se nautittiin
sekahedelmäkeiton kera. Laulut jatkuivat välittömästi.
Yrjö Niemellä on sana hallussa ja puhetta riitti joka
hengähdystauolle. Säestäjä sai unohtaa kanssamme
soitannan taiteellisuuden ja turhat välisoitot - niitä emme
osanneet kunnioittaa.
Tuleekin mieleen yks´ täti-ihminen Tammelan-Lopen
rajamailta. Hän kävi kirkossa ja veisasi innokkaasti ja
hartaasti kun oli hyvä laulunääni. Niinpä kerran sattuikin,
että muu seurakunta pääsi virren loppuun ennen häntä ja
kanttorikin lopetti soiton. Täti veti virren loppuun asti,
katsoi sen jälkeen ympärilleen ja tokaisi “no, mikäs noille
koneille pärjää”.
Kun laulut oli laulettu, oli loppukahvin aika. Tuttuun
tapaan Aune hoiti kahvinkeiton muun hoosauksen
ohessa. Leivonnaiset olivät Vihervaaran Tertun käsialaa,
tosi maukkaita eikä mitään kaupan valmistuotteita. Pian
iloinen puheensorina täytti salin, paljon oli jäänyt sanomatta toisillemme. Kaikilla oli aikaa eikä ollut kiire joulu saa tulla!
Kiitos kaikille järjestäjille ja mukanaolleille
lämminhenkisestä joululauluhetkestä!
Yks´ seniori

