Aprillia - syö silliä ja juo kuravettä päälle. Näinhän sitä ennen
sanottiin, kun saatiin toista narratuksi. Nytkään ei kannata uskoa
kaikkea, mitä lehdestä lukee sekin voi olla aprillipilaa.
Aprillipilaa eivät kuitenkaan ole huhtikuun tapahtumat Nummikodilla
ja vähän muuallakin.
6.4. Nummikoti-yhdistys täyttää 35 vuotta. Synttäripäivän
kunniaksi lauantairuokana on kinkkukiusaus, salaatit ym.
tykötarpeet. Jälkkärinä täytekakkukahvit. Hinta 10 e.
Ruokailu on 12 - 14 ja arpojakin myydään entiseen malliin.
10.4. Iloista iltapäivää vietetään viimeistä kertaa tänä keväänä.
Seurakunnassa on ollut kova flunssabuumi ja nyt ovat diakonissatkin
tolpillaan. Tulkaa mukaan klo 13 aloitellaan.
16.4. Pääsiäinen kolkuttelee ovella. Tikkutiistaina on tuoreita
leivonnaisia myynnissä ruokailun yhteydessä 11-12.30. On
suolaista ja makeaa, jotka voidaan myös pakastaa.
17.4. Huhtikuun ainokainen virkistysehtoo on vuorossa klo 18.
Tutut on tavat mitäpä siitä enempää sepittämään.
24.4. Liiviesittelijä saapuu klo 17. Sovitus on mahdollista. Pientä
tarjoiluakaan ei ole unohdettu.
27.4. Kriuhnaastaan Alpon Savanni talviunesta klo 12-18. Voit
kokeilla ITE- taiteen tekemistä ja leikittelyä erilaisilla
jätemateriaaleilla. Materiaalia löytyy Alpon markilta eikä maksa
mitään. Savannilla on Popup -kahvila ensimmäistä kertaa avoinna !!!
Voit myös osallistua eläinten "herättämiseen" pressuja riisumalla.
Herätys!-päivänä voi tutustua. Alpon uusiin luomuksiin ja ihastella mitä kohta
80- vuotias saa aikaan.
29.4. Salakarissa on Kriuhnaasuviikon ILTAMAT. Siellä on paljon
hauskaa ohjelmaa ja monessa on mukana meidän oman kylän väkeä.
Kannattaa tulla nauramaan yhdessä muitten kanssa.
29.4. Naisten saunailta Majaniemessä. Sauna lämpiää 16.30.
Ohjelma alkaa klo 18. Iltapala klo 19.

30.4. Naiset paistaa hikihatussa munkkeja. Lähes lämpimiä
munkkeja voi ostaa ruokailuaikana klo 11-12.30. Isomman määrän
kannattaa tilata Kirstiltä 040 733 8052.
Karaoke pyörii Nummikodilla. Tarkemman päivän ja ajan saat tietää,
kun pirautat Tammelan Taistolle 044 994 6508

Käännäpä paperin toinen puoli.

Näet mitä on toukokuussa tulossa.

1.5.

Nummikoskella 4H-kerhon

VAPPU-BRUNSSI klo 11.30 - 14 Nummikosken
koululla. Ruokapöydästä löytyy lihapullat, kalaa,
erilaisia salaatteja ym, ym, jolla vatsansa saa
varmasti täyteen.
Kahvi ja munkki jälkiruokana. Brunssinhinta 12 euroa aikuinen ja
lapset 5 euroa.
1.5.
Runokorin perinteinen RUNO-ESITYS klo 14. Tällä
kertaa esitys on saanut nimekseen Erilaisuusmeissä. Esityksen
jälkeen tarjolla on vapun merkeissä simaa ja munkkeja.

MUUTA:


Alpon savannin Pop up- kahvila tarvitsee monenlaista tavaraa : pöytiä,
tuoleja, termoskannuja, kahvinkeitintä, vedenkeitintä, astioita. Olisiko
sinulla ylimääräisiä lahjoitettavaksi? Ole yhteydessä Loviisa Kautiaiseen
p. 050 308 9304



Kiinnostaako sinua Pop up-kahvilan pito, Alpon savannilla ? voit pitää sitä
yksin, yhdessä päivän tai kaksi. Tuo mukanasi tarjottavat - kaikki muu
löytyy paikan päältä. Kysele lisää Kautiaisen Loviisalta p. 050 308 9304

Nummikosken koululla toimii taas tulevana kesänä 4Hkerholaisten KESÄKAHVILA. Oman kokemukseni perusteella
uskallan sanoa, että herkullisempaa päiväkahvipaikkaa ei
kovin helposti löydy! Kaikki tarjottava on itse tehtyä, on
suolaista ja makeaa ja kotiin viemisiäkin voi mukaansa ostaa.
Ellet vielä ole käynyt, niin tänä kesänä kannattaa tutustua
kesäkahvilan herkkuihin. Hinnatkaan eivät päätä huimaa!


Kesäkahvila on avoinna sunnuntaisin 13 - 15 seuraavasti:
2.6.

30.6

7.7.

21.7.

ja

4.8.

Laita päivät kalenteriin. Poikkea herkuttelemaan ja vie vieraitakin.

Huhti - toukokuun vaihteessa tulee vielä yksi tiedote. Sen jälkeen huilitaan
hetken ja aloitellaan uudestaan virkein mielin.

