Vielä on aihetta tiedottaa .... juhannukselta sitten
huilitaan.
Muistathan, että 30.4. naiset paistelee herkullisia munkkeja.
Nummikodilta niitä saa lähes juuri paistettuna klo 11 - 12.30. Munkin
hinta on 80 snt. Mikäli haluat ostaa enemmän, niin kannattaa tehdä
tilaus Kirstille 040 733 8052. Kotitekoista simaakin voi ostaa munkkien kaveriksi
vapputunnelmaa kohottamaan!
1.5. Nummikosken koululla on 4H-kerhon VAPPUBRUNSSI klo 11.30 - 14.
Pöydästä löytyy kaikkien makuun monenlaista herkkua - on lihapullia, kalaa,
erilaisia salaatteja ym. Jälkiruokana kahvi munkin kera. Brunssin hinta on
12 euroa aikuiset ja lasten ruoka on 5 euroa. Näillä eväillä tulee vatsa
varmasti täyteen!
1.5.Vapputapahtumat sen kun jatkuvat. Kun vatsa on täynnä herkullista
ruokaa, niin sitten voi tulla Nummikodille kuuntelemaan RUNOKORIN
tämänvuotista esitystä klo 14. Esitys on saanut nimekseen
ERILAISUUS MEISSÄ. Lopuksi tarjolla on simaa ja munkkeja.
8.5. Heittäydytään viihteelle ja vietetään VIRKISTYSEHTOOTA klo 18.
Vappu oli ja meni, mutta jutustellaan vähän myös siitä, miten meidän
lapsuudessa vietettiin vappua. Ei unohdeta kahvia, laulua eikä tietenkään
bingoa.
13.5.Tule tutustumaan VÄRIANALYYSIN MAAILMAAN klo 15 -18.
Esittelijänä Sisko Haapasaari. Ilta on maksullinen. Hinta 10 euroa sisältää
esittelyn, tarjoilun ja arvonnan.
22.5.Toukokuun toinen VIRKISTYSEHTOO on vuorossa klo 18. Yritetään
mennä samalla kaavalla, mutta jos jollakulla on hauskoja tarinoita, niin
kuuntelevia korvia on kyllä paikalla.
25.5.Lauantaina on KALARUUAN PÄIVÄ KLO 12 - 14. Entiseen malliin
tarkoitus on kattaa pöytä oman järven antimilla. Mikäli Ahti ei
Nummijärvestä meille kaloja anna, niin sitten turvaudutaan muihin kalaapajiin. Ruokailun lisäksi on kullanhuuhdontaa klo 11.45 - 14.15. Kullankaivaja
Jukka Ojanpää esittelee taitojaan kuinka hiekasta löytyvät kultahiput. Samalla voi
tutustua lapinkullasta tehtyihin koruihin. Koruarvonta klo 14.15. Yksi arpa / henkilö.
Arpa ei maksa mitään.
27.5. Majaniemessä on naisten SAUNAILTA. Sauna lämpiää klo 16.30 ja
ohjelma alkaa klo 18. Iltapala klo 19. Hinta 4 euroa.
2.6.Nummikosken koululla on 4H-kerhon KESÄKAHVILA ensimmäistä
kertaa tänä suvena. Kahvila on auki 13-15 ja tarjolla on jos jonkinlaista
herkkua. Hinnat eivät päätä huimaa ja kotiinkin voi herkkuja ostaa. Ekan
kerran kun käyt, niin varmasti menet toistekin.
5.6.Kesäkuun ensimmäinen ja kesän viimeinen VIRKISTYSILTA klo 18.
Koitetaan kehitellä tuttujen juttujen lisäksi jotain muuta mukavaa.

Käännä sivua .... siellä on vielä tärkeää tietoa!!!!

15.6.Lihasoppa porisee hellalla, kun meillä on KEITTOPÄIVÄ klo 12 14. Kaikki tykötarpeet löytyy pöydästä. Jälkiruokana raikas kiisseli ja
kahvi. Arpapalkintojakin on pöydän täydeltä!

Kesäkuun alussa aloitettiin kahvilanpito Nummikosken koululla.
Ethän unohda 4H-kerholaisten KESÄKAHVILAN MUITA
PÄIVÄMÄÄRIÄ.
KAHVILA ON AUKI SUNNUNTAISIN
30.6

7.7.

21.7. JA

4.8.

KLO 13 - 15

Ettehän unohda myöskään Alpon savannia ...... siinä erinomainen
kohde kesävieraille. Alpon savannilla on myös tämän suven
aikana monenlaisia tapahtumia. Ilmoituksia kannatta seurata
Kauhajoki-lehden tapahtumakalenterista tai netistä. Tapahtumien
yhteydessä siellä toimii myös POPup-kahvila, joten ei tarvitse kuivin
suin katsella ja ihastella Alpon taidetta.

Kylästä löytyy muutakin erikoista mitä vieraille näyttää. Aika moni
kyliltä on jo käynyt ihmettelemässä mitä kaikkea suolta voi
löytyä. Kammi-kyläkin on yhden "kylähullun" elämäntyö.
Kalliomäen Erkki ei ole laskenut tunteja eikä hikipisaroita
rakentaessaan tuon erikoisen rakennuskokonaisuuden keskelle
suota. Kammi-kylässä saunominenkin on jotain vallan erityistä - sellaista, jota ei voi
kotosaunaan verrata. Kannattaa poiketa !!!!!!!
Erkin saa kiinni numerosta 045 764 4305

Leppoisaa kesää ihan jokaiselle!

