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Läsnä vain 14 veljeä ja neljä vierasta Bad Bramstedt RK:sta Jörg W. Deppe, Gunther Fleckenstein,
Volken Schaps, Kurt Riecke.
Seurueen isäntä Kari Nirha toimi presidentin sijaisena. Toinen seurueen luotsaaja oli Esko Hautala.
Kiitos molemmille. Seurue oli iltapäivän aikana vieraillut Vanhassa Paukussa oppaana Ruut Lehto ja
Marita Vaahtoniemi. Simpsiön Kullaksessa asiantuntevana ja kielitaitoisena esittelijänä toimi Liisa
Tiitu.
Aluksi jokainen esitteli itsensä. Kierroksen huipentuma oli Kallion Jorma, joka oli kuusi tuntia ollut
tuplapappa.
Bad Bramstedtin RK on perustettu 1991, miesjäseniä 39 kpl, klubi kokoontuu maanantaisin klo 19.30
keskittyen lähinnä virvoitusjuomiin, yhteinen ruokailu kerran kuukaudessa. Klubin projektina ollut
NUORET VÄLITTÄJÄT eli lapset,jotka huolehtivat vanhemmistaan. Klubin alueella näitä on sata.
Klubi on järjestänyt apua ahdinkoon mm. järjestämällä kuraattorin, joka vapauttaa hetkeksi lapsen
omiin leikkeihinsä. Kahden vuoden aikana projektiin oli käytetty 85 000 €. Tänä vuonna jaettiin
stipendejä ja järjestettiin taloudellista tukea.
Bad Bramstedt on Schleswig-Holsteinsin sydän. Asukkaita 14 000, Hampuriin 50 km, Kieliin 53 km,
Pohjanmerelle 90 km, Hochenlockstedtiin 20 km. Nähtävyydet Maria Magdalenan kirkko rakennettu
vv. 1220-1250, jossa upeat seinämaalaukset. 1500-luvulla härkätie Bramstedtin kautta. Paikan nimi
johdettu keltaisesta pensaasta. Ydinkeskustassa Roland-patsas, joka valvoo oikeutta ja markkinoita.
Kaksi tuhatpaikkaista sairaalaa, toinen reumasairaala hoidot savella ja turpeella. Toinen psykiatrinen
sairaala mm. burnout-asiakkaita varten.
Presidentti Jouni Lakaniemen saavuttua Helsingin matkaltaan vähän ennen seitsemää, suoritettiin
juhlava viirien vaihto.
Perjantain ohjelmassa kaupunginjohtaja Lepistön tapaaminen klo 8.30.
Kokouksen jälkeen siirryttiin ravintolasaliin yhteiselle illalliselle, josta ydinjoukko siirtyi Gasthaus
Tiituun jatkoille.
Lauantaina 13.12. pidetään klubin joulujuhla menemällä klo 14 näytökseen Vaasan Teatteriin
katsomaan BADDING- Rokkiin ja takaisin (lippu 30 €/hlö), sekä klo 17.00 Vaasan Kantarellikseen
yhteiseen illanviettoon. Lähtö Mäki-Panulan bussilla klo 12.00. Matka on AVEC-tilaisuus.
Kantarelliksen menu-vaihtoehdot lähetän erikseen. Kuitenkin näin erähenkisenä suosittelen nelosta,
mutta enemmistö päättää ja sitä syö kaikki. Jos et tule kokoukseen, ilmoita lähtösi sähköpostilla
marraskuun puoliväliin mennessä.
Pekka Latvanen
sihteeri

