Halsuan kuntatiedote vk 45 / 2019
Seuraavaan ilmoitukset to 14.11.2019 klo 12 mennessä
osoitteella kuntatiedote@halsua.fi ilmoitushinta 6,15 €/cm ja 92,25 €/sivu sis. alv 24 %

Joulunavaus Halsualla
pe 22.11. klo 16-19
Yritystalolla joulumarkkinat alkaen klo 13:sta iltaan saakka.
Seuraavassa kuntatiedossa tarkempi ohjelma.
Tervetuloa!

Eläkeliiton Halsuan yhdistys
Seuraava päiväkahvitilaisuus on ti 12.11.2019 klo 13.00 Halsua-talolla.
• Jaamme joululehtiä
• Lauletaan Simon ja Riston kanssa
• Kunnanjohtaja Jari Penttilä kertoo kuulumiset Soitesta. Tervetuloa!
Yhdistysten vertaisohjaajien virikepäivä 21.11.2019 klo 10.30-16.30 Villa Elbassa.
Tulossa jouluruokailu seurakuntatalolla to 28.11.2019 klo 17.00.
Molempiin otetaan ilmoittautumisia päiväkahveilla tai Eija p. 040 868 4103 tai
Maili p. 040 576 5694.
**********************************************************************************************************

Meriläisen Martat
Isänpäiväkakkuja päällystetään Halsua-talolla la 9.11. Muutama lapsi vielä mahtuu mukaan.
Tikkauskerho jatkuu maanantaisin Halsua-talolla. Ma 11.11. taitellaan enkeleitä.
Perhonjokilaaksojen Marttojen yhteinen teatteriretki Kokkolaan katsomaan
Lämminveriset -esitystä la 23.11.2019.
Vielä mahtuu mukaan. Bussikyyti on ilmainen, ruokailu klo 17.00 (Lohikeitto 10 €) esitys alkaa
klo 19.00. Ilmoittautumiset 17.11. mennessä.
Halsuan joulunavaus on pe 22.11. Martat paistaa pipareita lasten kanssa Halsua-talolla.
Tarvitaan avustajia paistamiseen sekä puuron jakajia Yritystalolle.
Tulossa tunnelmallinen jouluilta museolla 13.12.2019.

HALSUAN JOULU 2019
Joulu- ja kotiseutulehti Halsuan Joulun myynti koteihin
alkaa Leijonien toimesta perjantaina 15.11.2019.
Lehden hinta on 10 euroa.
Lehti on kokonaan nelivärinen. Sivuja on 112 ja valokuvia
peräti 200. Lehdessä on juttuja ja kirjoituksia monilta
elämän alueilta joulu- ja perinneaiheisista ajankohtaisiin.
Lehtien myynti 18.11. alkaen Jarmix, K-Market-Halsua,
Kunnantoimisto ja Osuuspankki. Kaustisella Kirjakauppa
Sininen Sivellin ja Vetelissä KoneSport.
Lehteä voi tilata sp:lla (voitto.kalliokoski@halsua.fi)
tai FB:ssa Voitolta yksityisviestillä. Kestotilaajille lehti
tulee automaattisesti. Juttuja lehteen tuli tänä vuonna
ennätysmäisesti. Lehdellä on paljon avustajia ja kuvaajia.
Kiitos jutuntekijöille, kuvaajille ja mainostajille.

Halsuan Energiaosuuskunnan vuosikokous!
15.11. 2019 klo18.00 Ruustilin toimisto, Halsuan Yritystalo Vetelintie 3
Tervetuloa! Hallitus.

KINKKUBINGO
Perinteinen kinkkubingo pe 15.11.2019 klo 19.00 Masalassa
Lehtomaantie 151, Halsua.
Tervetuloa!
Masan Caravan ry

Masalassa – Halsuan Helmessä!
SB-karaoke lauantaina 16.11.2019 alkaen klo 20.30
Tervetuloa!

LUKUPIIRI kokoontuu kirjastossa ma 25.11.klo 18.00 Lauri Viidan "Moreenin" äärelle.
Kirjaa on kirjastolla saatavana.
Tervetuloa uudet ja vanhat kirjallisuuden ystävät!

Liite 10
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KUULUTUS SEURAKUNTAVAALEISTA
Halsuan seurakunnassa toimitetaan 17.11.2019 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2020 alusta
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi 3 jäsentä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä
8 jäsentä Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Äänestystä ei toimeenpanna, koska on annettu vain
yksi hyväksyttävä ehdokaslista yhteiseen kirkkovaltuustoon sekä yksi hyväksyttävä ehdokaslista Halsuan
seurakunnan seurakuntaneuvostoon, joissa valitsijayhdistykset ovat ilmoittaneet, ketkä ehdokkaista
tulevat varsinaisiksi jäseniksi ja missä järjestyksessä muut tulevat varajäseniksi. Hyväksytyssä
ehdokaslistassa on ehdokkaita yhtä monta kuin on valittavia sekä varajäsenet nimetyssä järjestyksessä.
Kirkon vaalijärjestyksen 51 §:n mukaan ehdokkaat tulevat tässä tapauksessa valituiksi ilman äänestystä.
Ehdokaslista on nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.10.-17.11.2019. Hyväksytyt
ehdokaslistat ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa osoitteessa Perhontie 24, 69510 Halsua, 17.11.2019
saakka. Vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen 20.11.2019.
Halsua 22.10.2019
Halsuan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Juha Karhulahti

30-vuotias Luovailukerho juhlii itsenäisyyspäivän iltana
Nykyiset kerholaiset pyytävät Luovailukerhossa olleiden vanhempia, sisaruksia
ja tuttavia tiedottamaan juhlasta kaikille maailmalla oleville Luoviksen
käyneille.
Luovailijoita pyydetään ilmoittautumaan Katjalle viestein (040-771 0677) tai
s-postilla luovailukerho@gmail.com marraskuun loppuun mennessä.
Tarkemmat tiedot juhlasta ilmoittautuneille.
Kiitos, kun välitätte viestiä eteenpäin.

Luovailukerho & Katja


Tulossa ”ERITYINEN JOULU” konsertti 11.12.2019 klo 18.00
Halsuan Nuorisoseurantalolla
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €,
tuotto käytetään Halsuan kehitysvammaisten kesäretkeen
Tähtityyppien lisäksi lavalla vierailevia esiintyjiä, seuraa ilmoittelua!


