Halsuan kuntatiedote vko 46 / 2018
Seuraavaan ilmoitukset to 22.11.2018 klo 12 mennessä osoitteella kuntatiedote@halsua.fi
ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 % (hinnat koskevat A4-kokoista paperia)
Ilmoittajille: Huomioikaa, että tiedote jaetaan yleensä viikonlopun aikana, joten viimeiset
ihmiset saavat sen sunnuntaina ja on ikävää, jos tiedote ei ennätä tavoittaa kaikkia ennen
tapahtumaa.

HILJAISUUDEN MESSU
su 18.11.2018 klo 18 Halsuan kirkossa.
Yhteislaulut ovat P. Simojoen ja J. Löytyn säveltämiä ja A.-M. Kaskisen sanoittamia lauluja.
Esirukouspyyntöjä voi jättää messuun tullessa kirkon ovella olevaan rukouslaatikkoon.
Pyynnöt liitetään yhteiseen esirukoukseen.
Tervetuloa messuun kotikirkkoomme!

Muistutus: Joulunavauspalaveri kunnanvirastolla
ma 19.11.2018 klo 18

HIRVENLIHAHUUTOKAUPPA
Kirkonkylän hirvimiehet ovat lahjoittaneet sotaveteraaniyhdistykselle hirven, jonka tuotto
käytetään lyhentämättömänä veteraanien ja veteraaninaisten hyvinvointiin.

Huutokauppa on K-Marketin pihalla maanantaina 19.11. klo 13.00.
TERVETULOA HANKKIMAAN HYVÄÄ LIHAA!

HYVINVOINTI-ILTA Vetelin Liikuntakeskuksessa ti 20.11. klo 16-20
Paikalla useita myyjiä, myös Halsualaisia. Muotinäytös klo 18, kynttiläuinti klo 20.
Tervetuloa!

Poliisi kehottaa varovaisuuteen
Poliisi kehottaa varovaisuuteen tuntemattomien kulkijoiden ja kaupustelijoiden
suhteen (keneltäkään ei ole pakko ostaa mitään).
Ovet on syytä pitää lukittuina myös kotona ollessaan.

Rukous- ja keskustelupiiri joka perjantai-ilta klo 19.00 Huoltoasema 3.16:lla.
Tervetuloa!

Halsuan Nuorisoseurantalolla
BINGO ke 21.11.2018 klo 19
Tervetuloa! järj. Halsuan Nuorisoseura ry
”Iltakahvila” Nuoppari on avoinna keskiviikkoisin klo 18 – 20.

Tervetuloa Halsuan Hyväntuuliset Kannelmaan 22.11.2018 klo 12.30. Aiheena: Muistot.
Ota mukaan jokin Sinulle tärkeä esine tai valokuva, niin käymme yhdessä läpi teille tärkeitä
muistoja! Jutustelun lomassa juomme kunnan tarjoamat kahvit! Tule jakamaan muistoja
meidän kaikkien iloksi!
Kuljetukset: Palvelutaksia käyttävät, ottakaa yhteys Petri Hotakaiseen (KalliokoskiMeriläinen-Kanala-Kannisto) p. 0400-269 048 ja Alanko Oy:n (Ylikylä) p. 0400-268 398.
Lions Club tarjoaa kyydin mahdollisuuksien mukaan.
Yhteydenotot Kalevi Lindforsille p. 0400-769 279 tai Kannelmaan 040-804 5550.
Naapurit ja ystävät, tarjotkaa kimppakyytejä!
Tervetuloa!

Eläkeliiton jouluruokailusta: ruuan hinta on jäseniltä 12 euroa, maksu peritään
ruokailutilaisuudessa. Muistakaa varata sopiva raha ja ilmoittauduttehan 23.11.18
mennessä Ainille puh. 040 719 1067. Tervetuloa tunnelmalliselle Nuorisoseuran talolle
mukavaan seuraan. Tervetuloa myös veteraanit ja veteraaninaiset!

Halsuan seurakunnan Pappila (kirkkoherranvirasto) edelleen myynnissä.
Pohjahinta 45 000 € /tarjous. Kaikki tarjoukset huomioidaan. Seurakunta
pidättää oikeuden hylätä tehdyt tarjoukset. Tarjoukset 30.11.2018 mennessä.
Tarjoukset toimitettava suljetussa kirjekuoressa kirkkoherranvirastoon.
Tiedustelut p. 044 286 3584 / Malvisto

HALSUAN JOULU 2018
Joulu- ja kotiseutulehti Halsuan Joulun
myynti koteihin alkaa Leijonien toimesta
lauantaina 24.11.2018.
Lehti on tehty kokonaan nelivärisenä. Sivuja
on 110 ja valokuvia peräti 200. Lehdessä on
juttuja ja kirjoituksia monilta elämän alueilta
joulu- ja perinneaiheisista ajankohtaisiin.

Lehden hinta on 8 euroa.
Lehtien myynti 26.11. alkaen K-Market-Halsua, Jarmix, Osuuspankki, Kunnantoimisto.
Vetelissä K-Market Passeli ja Kaustisella
Kirjakaupppa Sininen Sivellin.
Lehti on hyvä lahja ja joulutervehdys myös entisille halsualaisille niin lapsille, sukulaisille, ystäville ja muille Halsuan asioista kiinnostuneille.

Kanalan Vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan Osuuskunnan alueella olevien
vesimittareiden lukemia kuluvan marraskuun aikana.
puh. 040 5655 425

sähköposti anneli.kentala@halsua.fi

Ilmoituksen voi myös jättää Lestijärventie 1076, vihreä postilaatikko (joko
tällä tai muulla paperilla).
Vesiosuuskunnan toimesta tehdystä luennasta peritään maksu.
Vesimittarilukema: ______________________________________
Asiakkaan nimi ja päiväys _________________________________________
Lukeman ilmoittaneiden kesken arvotaan 2 kahvipakettia!

