Vuoden viimeinen kuukausi alkaa ihan pikapuoliin. Joulukalenterin luukkuja
availlaan ja lasketaan päiviä jouluun. NUMMIKODILLA EI VIELÄ LEVÄTÄ
LAAKEREILLAAN.....monenlaista tapahtuu ennen joulun pyhiä.
1.12.
Nummikodilla on Kansalaispuolueen VAALITILAISUUS klo 12.
Paikalla on puolueen kansanedustajaehdokkaita Piia Kattelus Seinäjoelta ja
Manu Yli-Juoni Kauhajoelta. Heitä kannattaa tulla tenttaamaan ja siten saada
tarkempaa tietoa puolueen periaatteista.

6.12.
Itsenäisyyspäivänä klo 13 vietetään koko kylän yhteistä PUUROJUHLAA.
Tilaisuuden "helmenä" on oman kylän RUNOKORI, jonka esitys on tällä kertaa nimeltään
KOHTA JOULU SAAPUU. Luvassa siis jouluisia tunnelmatuokioita.

10.12.
Voisiko maanantai-ilta paremmin alkaa ......DIAKONIAMYYJÄISET näet pannaan
vauhtiin kahvin voimalla klo 18. Tuttuun tapaan tupa on varmaankin taas täynnä väkeä,
vaikka paikalla ei olekaan huutokauppakeisaria. Eipä silti - kyllä tuo Helge paikkaa hyvinkin
keisarin puutteen ja tavaraa huudetaan kilvan vaikka vaan naapurin "kiusaksikin".

12.12.
Tämän vuoden viimeinen VIRKISTYSILTA noudattaa entistä kaavaa. Ehtookuudelta
juodaan kahvia ja napostellaan mitä pöydässä nyt sattuu olemaan. Jutustellaan yhtä sun toista,
mutta voisitte palauttaa mieleen joitain jouluisia sattumia vuosien varrelta - hauskoja tai vähemmän hauskoja. Lauletaan joululauluja ja pelataan bingoa. Ensi vuonna palataan asiaan.

19.12.
Nummikodilla on katettuna herkullinen ja runsas JOULUPÖYTÄ normaalina ruokaaikana 11 - 12.30. Kokit panevat parastaan ja varmasti pöydästä löytyy jokaiselle jotakin vatsan
täytteeksi - on kinkut, laatikot ja monet muut jouluiset lisukkeet. Jouluruuan hinta on 14 euroa.

.......KÄÄNNÄ PLARIA...sielläkin on asiaa......

NUMMIKODILLA ON VAPAANA KAKSI ASUNTOA.
Toinen asunnoista on valmiiksi kalustettu. Sitä voi käyttää tarvittaessa tilapäiseen asumiseen.
Tilapäisen asumisen vuorokausihinta on 30 euro.
Asunnossa on valmiudet valmistaa itse ruokaa : on astiat ym. keittiövälineet.
Vieraita voi joustavasti majoittaa mikäli kotona tulee tilanpula.
Kysy lisää 044 994 6508 / Taisto

Tulossa olisi teatterimatka Vaasaan mikäli innokkaita ilmaantuu.
Vaasan teatterissa on menossa todella suuren suosion saavuttanut esitys

MYRSKYLUODON MAIJA.
Näytökset ovat olleet loppuunmyytyjä koko syksyn ajan ja alkuvuosikin on aika pitkälle varattu.
Ryhmälle olisi mahdollisuus saada paikkoja helmi-maaliskuussa.
Mikäli sinusta/teistä tuntuu siltä, että voisit lähteä mukaan, niin lähetä tekstiviesti jo nyt. Ilmoitus
ei ole vielä sitova, mutta saan jotain osviitta siitä, että löytyisikö lähtijöitä ja kuinka monta paikkaa
pitäisi varata, että kaikki halukkaat mahtuisivat mukaan. Myös sopivan kokoisen auton
varaamiseen pitää varautua ajoissa.
puh.numero 040 869 7644 /Leena

