Maaliskuu 2014
ORBINSKIN SUKUSEURA RY:N 20-VUOTISJUHLAKOKOUS 14.-15.6.2014
Hyvät Orbinskin sukuseuran jäsenet!
14.-15.6.2014 vietämme sukuseuramme 20-vuotisjuhlia Lomakeskus Järvisydämessä
Rantasalmella, jossa sijaitsi mm. majuri Carl Johan Orbinskin Repomäen kartano. Seuraavassa
viikonlopun ohjelma:
Paikka

Lomakeskus Järvisydän, Porosalmentie 313, Rantasalmi
puh. +358 (0) 20 7291 760, nettisivut www.jarvisydan.com

Majoitus

Tasokkaissa rinnehuviloissa joissa kussakin on viisi 2-hengen huonetta (oma wc ja
suihku) sekä yhteiset olohuone, keittiö, sauna ja terassi. Huoneissa on kaksi erillistä
vuodetta, ja yläkerran kahteen makuuhuoneeseen on saatavissa lisävuode. Kahden
hengen huoneen hinta on 62,50 € / henkilö ja lisävuoteen 20 €; yhden hengen huone
85 €. Maksu paikan päällä Lomakeskukselle. Näillä hinnoilla voi myös varata lisäöitä
vaikka koko viikonlopuksi.
Lomakeskukseen voi myös tulla asuntovaunulla. Sähköpaikkoja tosin ei ole, mutta jos
on omavarainen eli kaasulla, niin yöpyä saa, paikkoja on runsaasti.

Lauantai 14.6.
Klo 12:30

Etelä-Savon Matkojen järjestämä bussiretki, jossa oppaina ovat Svetlana ja Asko
Hirvonen sekä Katriina Orbinski. Kohteina ovat mm. Repomäen kartanon kivijalka,
Kupialan kartanon ympäristö, Parkumäen taistelun muistomerkki, Pyyvilän kartano.
Lähtö on Lomakeskus Järvisydämestä, jonne paluu n. klo 14:30. Retken hinta on
25 euroa, joka maksetaan bussissa Svetlanalle tai Askolle.

Klo 14:00

Huoneet ovat käytettävissä klo 14:00 alkaen.

Klo 14:30

Piikatytön salissa tarjolla kahvia/teetä ja riistapiirakkaa.

Klo 15:00

Varsinainen sukukokous alkaa Piikatytön salissa; esityslista ohessa.
Kokouksen jälkeen nautimme lasilliset kuohuviiniä samalla kun tutustumme uusiin
sukulaisiin ja tutkimme sukupuutamme, jota Katriina on jälleen ansiokkaasti
päivittänyt.

Klo 18:00

Piian Pitopöytä Piikatytön salissa.
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Klo 20:00

Musiikki-ilottelu alkaa katetulla terassilla. Suureksi iloksemme jäsenistämme on
löytynyt useita muusikkoja, joista on koottu seuraava bändi: Timo Orbinski (rummut),
Jani Orbinski (koskettimet ja laulu), Kim Calonius (basso ja laulu), Juho Pennanen
(kitara ja laulu) ja Tero Hietaneva (kitara). He soittavat monipuolista tanssimusiikkia,
josta löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Lisäksi hallituksen jäsenen Helena Orbinskin
tyttäret Martta ja Mariama Ceesay ovat lupautuneet laulamaan osan aikaa bändin
kanssa. Musiikki-illan kruunaa karaoke, johon kaikki voivat osallistua. Ja juhlat
jatkuvat ties kuinka myöhään...

Sunnuntai 15.6.
Klo 09:00 - 11:00 Aamiainen Piikatytön salissa; hinta sama kaikille 9 € / hlö; maksetaan paikan
päällä suoraan Lomakeskukselle.
Klo 12:00

Majoitustilojen luovutus.

Juhlakokouksen hinta
Yllä mainittujen suoraan paikan päällä maksettavien hintojen (opastettu bussiretki
sekä majoituskulut ja aamiainen) lisäksi maksetaan sukuseuran tilille 45 € / aikuinen
ja 30 € / 4-12 -vuotias lapsi. Hintaan sisältyy iltapäivän kahvi ja riistapiirakka,
illallinen sekä muusikoille maksettava illallinen ja majoitus. Kuohuviinin tarjoaa
sukuseura.
Orbinskin sukuseura ry:n pankkitili FI31 5383 0420 0449 31 Rantasalmen Osuuspankki; viitteeseen osanottajien nimet.
Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2014 mennessä Kirsti Kalaniemelle, s-posti
kirsti.kalaniemi@gmail.com tai puh. 050-387 6217. Ilmoittautumisessa seuraavat
tiedot:
- osanottajien nimet
- lasten iät 4-12 -vuotiaat
- majoitustarve: 1 hh / 2 hh / 2 hh + lisävuode vai parkkipaikka asuntovaunulle;
mahdollinen lisäöiden tarve tai ei majoitustarvetta lainkaan
- osallistuminen opastetulle bussiretkelle
- osallistuminen illalliselle ja aamiaiselle; mahdolliset ruoka-aineallergiat
Lämpimästi tervetuloa - nähdään Rantasalmella!
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