POJO KYRKOBY
BYFÖRENING RF
MEDLEMSBREV 4/2021

Bästa medlem!
Året börjar gå mot sitt slut och i
föreningssammanhang betyder det att
blicken riktas mot framtiden. Byföreningens
styrelse har arbetat på både
verksamhetsplan och budget för år 2022 och
gjort bidragsansökningar för att möjliggöra
verksamheten. Det är ändå ni medlemmar
som besluter om hurudan verksamheten
skall vara och vilka personer som i styrelsen
skall föra verksamheten framåt. Med andra
ord önskar vi er välkomna till höstmötet:

HÖSTMÖTE ONS 24.11 KL. 18
Pojo bibliotek

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden
såsom verksamhetsplan och budget för år
2022 och val av ordförande och
styrelsemedlemmar. Dessutom kungörs Årets
Pojobo år 2021 som utses av styrelsen. Vi
önskar endast friska medlemmar välkomna.

Jultiden närmar sig med fina traditioner.
Byföreningen har igen beslutat att ordna en
traditionell Julmarknad i Pojo tillsammans
med övriga aktörer:

POJO JULMARKNAD
LÖ 4.12 KL. 10-13

Pojo torg, bibliotek och köpcentrum
Byns föreningar, företag, församlingar och
övriga aktörer och bybor ordnar en
gemensam marknadsdag. Som bäst planerar
vi program och information till försäljare.
Om du vill medverka eller komma med och
sälja handarbeten, bakverk el.dyl. skall du
med det snaraste anmäla dig till Marianne,
tfn 040 580 8755 eller
marianne.l@hotmail.fi.
Närmare information om evenemanget och
det slutliga programmet på föreningens
webbsidor och fb-sidor och på byns
anslagstavlor.
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POJO JULKLAPPSINSAMLING
Byföreningen har igen startat Pojo
Julklappsinsamling. Ändamålet är att glädja
äldre och ensamma pojobor med julklappar.
Insamlingen som tagits mycket väl emot
ordnas nu för fjärde året. Tidigare år har
enorma mängder julklappar som
Vårdhemmet i Pojo delat ut till glädje för
äldre i byn paketerats in. I år ber vi er
godhjärtade donera gåvokort för frisör
(hembesök), blomsterarrangemang eller
julgodsaksaskar.

Byföreningen gör gåvokorts- och
blomsterbeställningar enligt inkomna gåvor
och levererar dem och godsaksaskarna till
Vårdhemmet i Pojo för vidarebefordran till
åldringarna under julen.
Tack på förhand till alla bidragsgivare!

Om du vill bidra med

Julgodsaksask,
skall du komma med ditt bidrag till
ungdomslokalen Uncan (Pojo bibliotekshus)
antingen ti 14.12 kl. 16-17 eller fr 17.12 kl. 1718.

Gåvokort för frisörsbesök (Miran
Hiuskulma),
skall du betala 30 euro till byföreningens
konto senast 9.12. Meddelande ”frisörskort”

Blomsterarrangemang (Blomcenter
Scilla),
skall du betala 15 euro till byföreningens
konto senast 9.12. Meddelande
”julblommor”
Pojo kyrkoby byförening rf
FI39 4055 0011 4831 00 (Aktia)

Ett angenämt slut på året.
Vi ses på höstmötet 24.11!

Du har väl betalat din medlemsavgift?
Betalningspåminnelserna medför massor
av onödigt arbete och extra
postningskostnader för föreningen.

E
PÅMINNELS
GARNCAFÉ
Garncafé första söndagen varje månad kl.
17–19 på Pojo Uncan.
Vi pratar, fikar och handarbetar. Ta med
eget handarbete, du är också välkommen
utan handarbete. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
ordförande Marianne Liitelä
t. 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi
www.pohjapojo.fi

Tyvärr har vi ännu ungen byahjälp. Vi
informerar genast när det blir en ändring.
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