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06.04.2019

ARVOISAT JÄSENET
Eduskuntavaalien
äänestyksen
viimeinen
päivä
täällä
rannikolla
on
06.04.2019. Los Bolichesissa seurakuntakodin äänestyspaikka on auki klo 10-16. Käythän äänestämässä!

lauantai

Huhtikuu
06.04. lauantaina klo 11 – 15 olemme vielä vaaliteltalla Los Bolichesin Renfe-asemaa vinosti vastapäätä.
14.04. sunnuntaina alkaen klo 17 meillä on Vaalivalvojaiset Ravintola Kukossa. Mukaan mahtuu 140 ensimmäistä, joten
ilmoittaudu mahdollisimman pian suoraan Ravintola Kukkoon+34 646 111 203 tai käväise lunastamassa illalliskorttisi Centro
Finlandian Infosta. Tarjolla maittava buffet-illallinen ja tervetuliaiscava. Illalliskortin hinta on 20€.
Alkupalat:Äyriäissalaattia
Viikuna-vuohenjuustosalaattia
Ceasar salaattia
Lämmin:Savustettua kalkkunaa ja aprikoosikastiketta
Paahdettua porsaan sisäfilettä ja pippurikastiketta
Yrttisiä perunoita
Hunajaisia juureksia
Lopuksi:Omenapiirakkaa ja kanelivaahtoa
Valvojaiset näytetään usealla ruudulla ja isolla screenillä. Tervetuloa mukaan jännittämään vaalien tulosta!
HUOM! käy https://fuengirola.fi/ -sivulla! Kun menet etusivua hieman alaspäin, tulee esiin vaaligallup. Käy klikkaamassa
oikeaa puoluetta! Tänään klo 19.30 Kokoomus ja PS olivattasan!
15.04. maanantaina klo 16 Kirjaraati kokoontuu ravintola Rooster’sissa. Kirjana Päivi Nerg:"Tiukka paikka", 174 sivua. Kirjoja
on
tulossa
Hemingway Bookshopiin lisää heti alkuviikosta.Kts. esittelyt linkeistä https://www.hs.fi/kotimaa/art2000006025089.html ja
https://www.talouselama.fi/uutiset/tiukka-paikka-kirjassaan-paivi-nerg-tilanteesta-jossa-hanet-saatiin-itkemaan-julkisellapaikalla/6415fa9e-05b3-380f-a83a-ab8cd6080290. Mukaan voittulla kuuntelemaan ja keskustelemaan, vaikka et ole lukenut
kirjaa.
26.04. perjantaina klo 18 ravintola Kukossa Naisten Lounaan kevään päätöstilaisuus avec.
27.04. lauantain Petri Lahesmaan vierailu siirtyy valitettavasti kevätkaudelta sopivampaan ajankohtaan.
Toukokuu
Ke. 15. – La. 18.05.2019. EU-vaalien ennakkoäänestys.
To. 23. – Su. 26.05.2019 EU-Vaalit.
Syksyn matka Baskimaahan 14. – 17. 11.2019 on tarjousvaiheessa. Matkan kohteina ovatBilbao ja San Sebastian. Tarjous
sisältää:
Bussikuljetukset
Majoituksen 3 yötä **** Hotel Ercilla sis.aamiaisen
Suomenkielisen opastuksen
Sisäänpääsyn Guggenheimin museoon
Kaupunkikierroksen Puente Colgantessa (toiseksi tärkein nähtävyys)
Vierailun San Sebastianissa
1 yhteisen risotto lounaan ja illallisen
Ryhmävakuutuksen
Bussikuljetuksen lentokentälle ja takaisin Malagassa sekä Bilbaossa.

Lennot Vuelingilla:Malaga-Bilbao 06:40-8:10
Bilbao-Malaga 17:45-19.45
Hinta noin720€ /hlö/2hh tai 870€/hlö/1hh jäseniltä
780€ /hlö/2hh tai 930€/hlö/1hh ei jäseniltä
Lopullinen hinta riippuu siitä, miten nopeasti saamme matkan varattua. Ilmoittaudumahdollisimman
nopeasti aurinkokokoomus@outlook.com. Ryhmän koko on rajoitettu. Matka toteutuu, kun koossa on vähintään 30hlön
varaus.
Jäsenmaksu
Maksaessasi jäsenmaksusi kokoomuksen järjestelmän kautta huomaat, että maksulomake on muuttunut. Kursori menee
ensimmäisen lisämaksuerän kohdalle. Summia on rivissä useita ja viimeisenä on vaihtoehto OHITA, joka on hyväksyttävä, että
pääsee eteenpäin, ellei halua tukea emo-Kokoomusta.
Olemme kovasti liikkuvaa väkeä. Siksi on erittäin tärkeää, että jos osoitteesi vaihtuu, jäsenrekisterissä on voimassa oleva
sähköpostiosoite. Kokoomus lähettää jäsenmaksulaskun silloin sinne. Jos sähköpostiosoitetta ei ole, niin lasku lähtee
paperilaskuna postitse siihen osoitteeseen, jonka olet antanut jäsensivulle. Muistathan huolehtia siitä, että yhteystietosi ovat
aina ajan tasalla.
Yhdistyksemme talous tukeutuu huomattavassa määrin omien jäsentensä Kokoomus r.p.:llemaksamaan jäsenmaksuun, josta
meille tulee 13 €/jäsen. Jos haluat lisäksi tukea omaa yhdistystämme, voit tehdä sen suorittamalla haluamasi summan
tilillemme joko
Suomi Nordea IBAN FI77 1470 3000 2120 61 BIC NDEAFIHH tai
Espanja Sabadell IBAN ES1400817452830001765078 BIC BSABESBB
Tarkennamme
tietoja
tapahtumista
jatkuvasti. Lisätietoa
löydät kotisivultamme osoitteesta; www.aurinkokokoomus.fi.
Käy myös https://www.facebook.com/aurinkokokoomus –sivuillamme.

eri

Aurinkorannikon Kokoomus ry:n hallituksen puolesta toivotan kaikille jäsenillemme Aurinkoista Kevättä!
Matti Kairi
Puheenjohtaja
matti.kairi@gmail.com

tapahtumista

