Halsuan kuntatiedote vko 42 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 25.10.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % (hinnat koskevat A4-kokoista paperia)

Tiedoksi! Halsuan kunnan päivystyspuhelin p. 040 680 2228
•
•
•

Kiinteistöt, myös asunnot
Lämpölaitos
Vesi- ja viemärilaitos

Nuoppari avaa ovet maanantaina 22.10. klo 11, Tervetuloa!

KINKKUBINGO
Masalassa pe 19.10. ja 26.10. klo 19.00
Väliajalla saa kahvia ja pullaa pientä korvausta vastaan.
Tervetuloa!

Masan Caravan ry

Tervetuloa ilmaiseen ROSVOPAISTITAPAHTUMAAN Halsualle!
LAUANTAINA 20.10. Paikkana leirikeskus Majakka, Vetelintie 191.
Klo 17 lättyjä, kahvia, pehmistä, hattaraa, yhdessäoloa
Klo 18.30 Päivi Girén-Saukon "Vain tämä hetki"-runokirjan julkistaminen
Klo 19 Manna-lauluryhmä esittää ja laulattaa
n. klo 20 Rosvopaistihauta auki, syömään!
Kaikki ja kaikenikäiset ovat tervetulleita.
Järj. Vetelin-Halsuan helluntaiseurakunta

BINGO ke 24.10.2018 klo 19
Kahvila Nuoppari avoinna klo 18-20
Halsuan Nuorisoseurantalolla, Tervetuloa!
järj. Halsuan Nuorisoseura ry

ELOKUVA: ”Mitä meistä puhutaan” (K-16). Kesto 1h 43 min
torstaina 25.10. klo 19.00 Koulun draamaluokassa.
Vapaa sisäänpääsy. Kahvia myynnissä aulassa. Tervetuloa!
Synopsis
Oslossa asuva 16-vuotias Nisha (Maria Mozhdah) elää kaksoiselämää. Kotona perheen
kesken hän on kunniallinen pakistanilainen tytär, mutta kodin ulkopuolella hän viettää
tavallista norjalaisteinin arkea. Kavereiden kanssa hengaillaan, käydään bileissä – ja
ihastutaan.
Nishan kaksi elämää törmäävät, kun isä (mm. Piin elämästä tuttu Adil Hussain) yllättää hänet
poikaystävän kanssa. Isä kantaa huolta perheen kunniasta ja tekee dramaattisen päätöksen: Nisha
lähetetään heti asumaan sukulaisten luo Pakistaniin, missä hän joutuu sopeutumaan vanhempiensa
kulttuuriin itselleen täysin vieraassa maassa.
Mitä meistä puhutaan on palkitun ohjaaja-käsikirjoittaja Iram Haqin omiin kokemuksiin pohjautuva
väkevä draama rohkeasta nuoresta naisesta, jonka on etsittävä oma polkunsa kahden kulttuurin
välissä. Elokuva on ollut kotimaassaan yleisömenestys ja palkittu lukuisilla festivaaleilla ympäri
maailmaa.

Muutoksia ja lisäyksiä puhelinmuistioon
Kunnan päivystyspuhelin p. 040 680 2228
Mainos HOT-Sähkö Oy p. 0400 341 729
Lahti Markus p. 0400 751 889
Liedes Ritva p. 040 170 5230
Torppa Kari p. 0400 796 997

Naisten ilta Seinäjoen ravikeskuksessa perjantaina 2.11. klo 18 alkaen!
Nyt mukaan kaikki Halsuan ravinaiset, hinta 25 €/hlö.
Katso tarkempi ohjelma facebookista Hjy:n sivuilta!
Kimppakyyti tai jos paljon lähtijöitä, niin tilataksilla!
Ilmoita itsesi mukaan viimeistään 25.10. Ninalle p. 050 303 1914.

