Jäsenkirje syksy 2022

Syksyn 2022 aikana Kotkan Pohjola-Norden
järjestää perinteisiä jäsentapahtumia ja kaksi
teatterikäyntiä. Iloksemme voimme todeta, että
jäsenmatka Viroon 26-28.8.2022 toteutuu
vihdoin! Etelä-Suomen aluelehti on ilmestynyt!
Sen voi saada tilaisuuksissamme ja se löytyy
myös nettiosoitteesta
www.issuu.com/pohjolanorden.

●

●

●

●

Huikea, kehuttu teatteriesitys, joka
sisältää myös musiikkia ja klovneriaa!
Nyt on mahdollisuus nähdä se lähistöllä,
Lappeenrannan uudessa
kaupunginteatterissa.
Esityksen hinta on 62 € (ei-jäseniltä 70
€) sisältäen teatteriesityksen,
bussikuljetuksen, esittelyn, kahvin/teen
ja lohileivän.
Sitova ilmoittautuminen
riikka.luosta@gmail.com tai 0505706866 / Riikka Luostarinen sekä
maksu 62 € (ei-jäseniltä 70 €) 22.8.2022
mennessä Kotkan Pohjola-Nordenin
tilille: FI48 1069 3000 2098 25

Kolahtaako-elokuvaviikko 31.10.- 6.11.2022.
●

Kymi Sinfoniettan PANGEA – MUSIIKIN JA
VALON ENERGIAA -konsertti
TORSTAINA 20.10.2022 klo 17.00 KOTKAN
KONSERTTITALOLLA
●

●

Huomaa, että ilmoittautumis- ja maksuohje
tapahtumiin on jäsenkirjeen lopussa kohdassa
Ohjeistusta. Netissä on linkit lisäinformaatioon.
Aleksis Kivi Lappeenrannan
kaupunginteatterissa to 22.9.2022 klo 19.00.

Kotkan linja-auto asema klo 16.15,
Squash-hallin pysäkki 16.30, Karhulan
linja-auto- asema klo 16.40, Leikarin
pikavuoropysäkki klo 16.45.

●
●

Kapellimestari: DIMAS RUIZ SANTOS
ja solisti: ABRAHAM CUPEIRO,
puhaltimet
Tässä konsertissa musiikin ja valon
taika yhdistyvät henkeäsalpaavaksi
kokonaisuudeksi! Konsertti sisältyy
"Aaltoja! Valoa ja ääntä Kotkassa" festivaaliin..
Liput: 25/20/11 €.
Kotkan Pohjola-Nordenin jäsenille Kymi
Sinfonietta antaa konserttilipusta 3
euron alennuksen. Alennuslippuja voi

●

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 14.11 20.11.2022 klo 18.00.
●

ostaa tai varata Kymi Sinfoniettan
orkesteritoimistosta sekä tuntia ennen
konserttia ovelta (jos lippuja on vielä
jäljellä).

●

Orkesteritoimisto on avoinna ma-to klo
10-12 ja 13-15. Käyntiosoite:
Kotkankatu 7 A
toimisto@kymisinfonietta.fi p. 05 234
4891 tai Minna Korkolainen, p. 050
3232 050.

Kotkan Pohjola-Norden varaa
jäsenilleen 25 lippua elokuvaviikolla
esitettävään
Oscar-ennakkosuosikkiin, yleisöt ympäri
maailman hurmanneeseen norjalaiseen
elokuvaan, The worst person in the
world. Vuoden parhaaksi elokuvaksi
tituleeratun mestariteoksen tarkka
esityspäivämäärä ilmoitetaan
myöhemmin kotisivuillamme.
Lipun saa ennen esitystä Kinopalatsin
aulasta. Ilmoittautuminen
kotka.pohjola.norden@gmail.com tai
tekstiviestillä 050 5309164/ Matti JylhäVuorio

●

●

Kirjallisuusviikon avajaiset TIISTAINA
15.11.2022 klo 18.00 (huomaa päivä!)
Kotkan kaupunginkirjaston auditoriossa.
Kaupunginteatterin edustaja lukee
tekstin teemasta Pohjolan luonto.
Tilaisuudessa on mukana kirjailija ja
toimittaja Eva Frantz.
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon
järjestävät Kotkan Pohjola-Norden,
Kotkan kaupunginkirjasto ja Kotkan
kaupunginteatteri.
Lasten satutunnit Messissä ke
16.11.2022.Tänä vuonna järjestetään
jälleen satutuokioita, mutta Yhteisötalo
Messissä, huoneissa Vinka ja Täkki,

●

koska Kotkan Kaupunginkirjaston
satuhuone on remontissa.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

The Addams Family (Addamsin perhe)
Kotkan kaupunginteatterissa la 3.12. klo
12.00.
Kotkan Pohjola-Nordenin järjestämät
“ETKOT” klo 12.00 ja teatteriesitys klo 13.00
●

●

●
●
●

●

Odotettu, suuri komedia musikaali mukana kuoro, upeat koreografiat ja
livebändi!
ETKOT: näytelmän mielenkiintoinen
esittely ja tarjoilu (suolapala, kuohuviini,
kahvi/tee) Kotkan Pohjola-Nordenin
ryhmälle klo 12.
TEATTERIESITYS klo 13
päänäyttämöllä.
Esityksen ja etkojen hinta tarjoiluineen
56 € (ei-jäseniltä 62 €)
Sitova ilmoittautuminen
riikka.luosta@gmail.com tai 050-570
6866 / Riikka Luostarinen sekä maksu
56 € (ei-jäseniltä 62 €) 1.11.2022
mennessä Kotkan Pohjola-Nordenin
tilille: FI48 1069 3000 2098 25
Liput saat teatterin aulassa.

Lucia-vesper Langinkosken kirkossa ti
13.12.2022 klo 19.00
●

Perinteinen Lucia-vesper järjestetään
tänä vuonna Langinkosken kirkossa,
koska Kotkan kirkko on remontissa.

●

Ohjelmalehtiset 5/10 euroa, tuotto
lahjoitetaan lapsiperheiden joulun
tukemiseen.
Järjestetään yhdessä Kotka-Kymin
seurakunnan kanssa. Esiintyjät: Kotka
Canto ja nuorisokuoro Merituuli.

Aluetoimikunta järjestää
●

●

Espoon yhdistys järjestää taideretken
Osloon ja uuteen Munch-museoon 9. 11.9.2022. Tarkemmat tiedot löydät
kotisivuiltamme, joita päivitetään sitä
mukaa, kun tietoja saadaan.
Vuoden Nordisti. Etelä-Suomen
aluetoimikunta valitsee syksyn aikana
henkilön tai yhteisön, joka on tehnyt
töitä pohjoismaisen yhteistyön hyväksi.

Ohjeistusta:
Ilmoittautuminen tapahtumiin:
● Tapahtumiin ilmoittaudutaan
sähköpostiosoitteeseen
kotka.pohjola.norden@gmail.com tai
tapahtuman yhteydessä annettuun
numeroon soittamalla tai tekstiviestillä.
● Muista aina kertoa tulijoiden nimet,
tapahtuma, oma puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä pysäkki, jolta tulet
bussiin.
Osallistumismaksun maksaminen
● Tapahtumien osallistumismaksut maksetaan
tilille FI48 1069 3000 2098 25.
● Maksun viestikenttään pitää kirjoittaa
tulijoiden nimet ja tapahtuman nimi.

Sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin
● Annathan sinäkin s-postiosoitteesi
jäsenrekisteriin, jos käytät sähköpostia.
● Kerro osoitteesi
kotka.pohjola.norden@gmail.com sekä
saako sinulle lähettää jäsenkirjeet ja -maksu
laskut sähköpostilla.
Kotkan Pohjola-Norden nettisivut
● Sivut löytyvät osoitteesta kotka.pohjolanorden.fi
● Sivuille on koottu yhdistystä koskevat
tärkeät asiat.
Aluelehdet löytyvät sähköisinä
● osoitteesta www.issuu.com/pohjolanorden
Talven jäsenkirje
● Talven jäsenkirjeen saat tammikuussa
2023.

Hyvää loppukesää ja tulevaa syksyä!
Kotkan Pohjola-Norden
Hallitus

