JÄSENMAKSUN AIKA

RENKAJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY
Renkajärven suojeluyhdistys on kohta 10 vuotta toiminut aktiivinen yhdistys, johon kuuluu
noin 200 maksanutta jäsentä. Tavoitteemme on säilyttää Renkajärvi puhtaana ja kauniina.
Yhdistys toimii kaikkien Renkajärven ympäristön asukkaiden hyväksi. Puhdas järvivesi
lisää yleistä viihtyvyyttä ja nostaa kiinteistöjen arvoa. Olemme ulottaneet toimintamme
myös Renkajokeen, Rengon Kuittilankoskeen saakka.
Lisätietoja yhdistyksestä ja sen toiminnasta löytyy nettisivuilta osoitteesta
http://www.renkajarvi.fi ja blogista http://renkajarvi.blogspot.fi/. Liity myös Renkajärveläiset
-Facebook-sivustoon https://www.facebook.com/groups/196224990932/, niin kuulet
tuoreimmat uutiset alueelta.
Suojeluyhdistyksen järjestämiä tapahtumia kesällä 2017:
su 2.7.2017 klo 13 Vuohiniemessä ja klo 15 Rimmissä.
Näkösyvyysottelussa kokoonnumme venekunnittain tutustumaan näkösyvyyden mittaukseen Vuohiniemen
kylän kohdalle klo 13 ja Rimmilän kylätalon kohdalle klo 15. Samalla saamme käyttöömme uusia
mittalaitteita vapaaehtoisille mittaajille. Kuvaushelikopteri tallentaa tämän Suomi 100 vuotta -tapahtuman.
Kummankin kylän näkösyvyys kirjataan ylös. Kyläkunnista voittajaksi valitaan se, jolla on 1. eniten venekuntia ja 2.
parhaat näkösyvyydet. Lopuksi kummankin kylän venekunnat rantautuvat makkaran paistoon. V oittanut kylä
palkitaan kesäjuhlilla 29.7.
la 29.7.2017 klo 17
Perinteinen suojeluyhdistyksen kesäjuhla Rimmin kylätalolla.
la 5.8.2017 klo 15
Suojeluyhdistyksen omistaman Vuohiniemen rukoushuoneen 80-vuotisjuhla.
Mieskuoro Papas no Mamas pitää konsertin johtajanaan Juha Vintturi. Ohjelmalehtinen maksaa 10 euroa, ja
se sisältää väliaikakahvin. Tilaisuudessa kuullaan Hattulan seurakunnan tervehdys.
Tästä linkistä Papas no Mamas -sivuille ja esitysnäytteisiin.
su 27.8.2017 klo 16
Hämeenlinnan kaupunginorkesterin III Renkajärvi-konsertti.
Konsertti järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan orkesteriyhdistyksen kanssa.
Ohjelmalehtinen maksaa 10 euroa, ja se sisältää väliaikakahvin.
Bussikuljetus Hämeenlinnasta Wetterhoffin edestä lähtee klo 15.

Hattulan seurakunnan järjestämät messut Vuohiniemen rukoushuoneessa 2017:
ma 17.4. 2017 klo 10 Pääsiäismessu.
su 25.6. 2017 klo 10 Juhannusmessu.
su 5.11.2017 klo 10 Pyhäinpäivän messu.
ti 26.12.2017 klo 10 Joulumessu.
Kolehdit kerätään Vuohiniemen rukoushuoneen hyväksi.

Jatkuu …
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Ole hyvä ja maksa vuoden 2017 jäsenmaksu oheista pankkisiirtolomaketta käyttäen.
Eräpäivä on 21.4.2017. Samalla lomakkeella voit maksaa useamman perheenjäsenen
maksut.
Kirjoita tilisiirtoon myös sähköpostiosoitteesi ja/tai osoitteesi. Vaihtoehtoisesti voit
lähettää yhteystietosi sihteerille markku.kuivalahti@gmail.com. Tarvittaessa voit
tulostaa maksulomakkeen yhdistyksen nettisivuilta.

Kiitos yhteistyöstä!

