Maksetut viulut - konsertti
M ietoisten kirkossa to 2 8.10 klo 1 9.00
Tä mä folk pop-yhtye tunneta an omaleima isesta
soinnistaan ja vahva sta lava ene rgiasta an.
Heidän musiikistaa n nauttivat kaikenikä iset
kuulijat. Y htye on e siintynyt kirkoissa,
konserttisa leissa , tv:ssä ja radiossa .

Työikäisille ja muille lisää

ALFA-KURSSI

:

tai 02-4308476

NÄKY-PÄIVÄ
saara.markkula@evl.fi, p.
TUOLIJUMPPAA JA RUKOUSTA Jokihelmessä tiistaisin klo 18-19 alkaen 5.10.
VAKKAMESSUJEN ajat löydät srk:n netti- ja Facebook-sivuilta.

Muita tapahtumia ja ryhmiä

PYÖRÄRETKI Louhisaaren kartanoon ti 31.8. Lähtö kirkon edestä klo 17.30.
MAKSETTUJEN VIULUJEN –KONSERTTI
KAUNEIMMAT JOULULAULUT Mietoisten kirkossa su 19.12. klo 18.00 ja sen
jälkeen KAPPELIN JOULUKAHVIT srk-kodissa.
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Senioreille

KULTAISEN IÄN KERHO
VIRKISTYSKERHO

Mietoisten kappeliseurakunta

Mietoisten kappeliseurakunta

Kirkkotie 104, 23120 Mietoinen, posti: Keskuskatu 17 B, 23100 Mynämäki

Syksy 2021

www.mietoistenkappeli.fi, facebook.com/mietoistenkappeli/
Julkinen tiedote - Posti Oy

Tervetuloa kotiseurakunnan toimintaan!

Syyskauden 2021 ohjelmaa
Lapsille, varhaisnuorille ja perheille

3-5-VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHO torstaisin klo 13-15.30 Jokihelmessä.
Ilmoittautumiset:
PERHEKERHO ti klo 9-11.30 Jokihelmessä. Aikuisen ja lapsen yhteinen kerho,
(toimintatuokiot + välipala). Ei ennakkoilm. Kaikki kerhot maksuttomia.
KOKKIKERHO 1-6 lk:lle srk-kodissa joka toinen maanantai klo 17-19, alkaen
20.9.
NUORTEN MELONTARETKI 11.-12.9.2021. Ilmoittautumiset:

Alfan rakenne on yksinkertainen, siihen kuuluu mm. seuraavat osat:
Ateria - kokoontuminen alkaa ruokailulla. Syömisen lisäksi on aikaa
tutustumiseen ja kuulumisten vaihtoon.
Musiikki - aterian jälkeen kuullaan ajankohtaiset infot ja nautitaan musiikista.
Osallistumistyyli on vapaa.
Alustus - joka kerralla on teema, josta kuullaan rento, mutta asiantunteva
alustus keskustelun pohjaksi.
Ryhmäkeskustelu - kurssin parasta antia ovat antoisat keskustelut
pienryhmässä. Ryhmän vetäjä varmistaa, että kaikkien mielipiteille on tilaa.
Pelkkä kuuntelukin on sallittua. Jos et nyt pääse mukaan, niin se onnistuu
muutaman vuoden sisään myös Mietoisissa.
jälleen mukavia, rentoja ja yhteisöllisiä tapahtumia, koskettavia stooreja ja
mielenkiintoisia vieraita. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tervetuloa mukaan!
Ajan tasalla olevat tiedot oman kotiseurakuntasi tapahtumista löydät niin
Facebookista kuin omilta nettisivuiltamme www.mietoistenkappeli.fi.
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NUORTEN MEDIATYÖPAJA

Työikäisille ja muille
KAPPELI-ILLAT seurakuntakodissa klo 18 otsikolla Rosoinen elämä ja
Jumalan parantava kosketus
To 26.8. Marion Routti, diakoniatyön opiskelija
To 16.9. Etni Khan, muusikko
To 14.10. Jani Heikkilä, projektipäällikkö
To 18.11. Tuula Portin (s. Polvi), sairaalateologi

Kappeli-ilta to 18.11. klo 18.00

Kappeli-ilta to 16.9. klo 18.00

Vie ra ana Etni Kha n

Vie ra ana Tuula Portin

Lapsena Pakistanista Suomeen adoptoitu Etni tuli suuren
yleisön tietoisuuteen v. 2020 Voice of Finland-laulukilpailun
myötä. Mukana myös hänen ystävänsä ja säestäjänsä
Johanna Repo.

Vuoden 1986 Miss Suomi Tuula toimii sairaalateologina
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä. Hän on
menettänyt traagisesti kaksi veljeään. Myös oma
kehitysvammainen tytär oli kuolla synnytykseen.

