Jussi Syren & Groundbreakersin -konsertti
kirkossa su 29.4. klo 17.00
Tämä bändi on todellinen ikoni suomalaisen
bluegrassin taivaalla. Se on kiertänyt Suomea
jo reilun 20 v. ajan. Bändin musiikki nostaa
hymyn kaikkien huulille. Tätä konserttia ei
kannata missata!

Työikäisille ja muille lisää
JUMPPAA JA RUKOUSTA ti klo 16-17 Jokihelmessä. Kaikille avoin liikunnallinen
tuokio, jossa kevyttä jumppaa ja lyhyttä rukousta. Ks. tarkemmin Vakkiksesta.
KIRKKOKUORO harjoittelee kirkossa yleensä joka toinen to klo
19.00.Tervetuloa myös uudet laulajat! Tied. kanttori Anna Korpi, p.0443306125 tai anna.korpi@evl.fi
VAKKAMESSUT 14.1, 11.2, 11.3, 8.4 ja 20.5 Mietoisten kirkossa klo 18.00.

Konsertteja ja muita tapahtumia
RISTINJUHLA Mietoisten kirkossa pe 30.3 klo 18.00, Kirkkokuoro.
JUSSI SYREN & GROUNDBREAKERSIN bluegrass–konsertti Mietoisten kirkossa
su 29.4 klo 17.00. Ohjelma 10 €.
PUUROA lähetystyön hyväksi su 25.2 kirkonmenojen jälkeen srk-kodissa.
PÄÄSIÄISMYYJÄISET Mietoisten srk-kodissa su 25.3 klo 11.00 alkaen.
KIIRASTORSTAIN KIIREETÖN EHTOOLLINEN Mietoisten srk-kodissa 29.3 klo 12.

Senioreille
KULTAISEN IÄN KERHO srk-kodissa parittomien viikkojen torstaisin klo 12.00 13.30, alkaen 18.1.
VIRKISTYSKERHO Pyheen kaupalla parillisten viikkojen tiistaisin klo 13.00 - 14.30,
alkaen 9.1.
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Tervetuloa kotiseurakunnan toimintaan!

Kevätkauden 2018 ohjelmaa

Toivotamme sinulle oikein mukavaa ja siunattua Uutta Vuotta 2018!

Lapsille, varhaisnuorille ja perheille

On jälleen aika luoda katsaus oman kotiseurakuntasi kevätkauden tapahtumiin,
jotka löydät tästä A & Ω-tiedotteesta. Tarjolla on jälleen mukavia, rentoja ja
yhteisöllisiä tapahtumia, koskettavia stooreja ja mielenkiintoisia vieraita.
Monille tuttu ja paljon kiitosta saanut Kappeli-iltojen sarja jatkuu edelleen
otsikolla Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus. Alkavan kauden
vieraana on mm. monille tuttu pituushyppylegenda Ringa Ropo.
Pullaa ja Sanaa –kurssi jatkuu pastori Lassi Stenmanin vetämänä nyt viimeistä
kautta, hänen muuttaessaan kesän aikana muualle. Tämä kurssi on ollut todella
merkittävä ja rohkaiseva monelle mukana olleelle. Kurssia isännöi
Suomisen Tapsa. Tule rohkeasti mukaan, kurssi ei vaadi sitä että sinun pitäisi
ehtiä paikalle joka kerta.
Olemme saaneet seurakunnan työntekijätiimiin uuden nuoren
vahvistuksen, kun Anna Korpi on aloittanut vakituisena
kanttorina. Hän on 27-vuotias ja kotoisin Kalannista.
Kanttoriopintojen lisäksi hän on kouluttautunut myös
muskariopettajaksi ja kirjoitustulkiksi sekä opiskellut
musiikkiterapiaa. Työnsä parhaita puolia hän kuvailee näin:
- Kanttorin työssä pidän erityisesti ihmisten kanssa
toimimisesta ja erilaisista työtehtävistä. Lapset ovat myös lähellä sydäntäni ja
siksi pidän myös muskareita perhekerhoissa. Vapaa-aikani kuluu eläinten
parissa, lenkkeillen tai uusia lastenlauluja säveltäen.
Ajan tasalla olevat tiedot oman kotiseurakuntasi tapahtumista löydät niin
facebookista kuin omilta nettisivuiltamme www.mietoistenkappeli.fi.

3-5-VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHOT tiistaisin klo 9-11.30 ja torstaisin klo 12.3015 Jokihelmessä. Ei kerhomaksuja. Tiedust. ja ilmoittautumiset: Tytti
Poutanen, p. 044-331 2493 tai tytti.poutanen@evl.fi
ILTAPERHEKAHVILA kokoontuu Jokihelmessä torstaisin klo 17-19.
Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua.
KOKKIKERHO 1-7 lk:lle srk-kodissa joka toinen maanantai klo 17-19, alkaen
15.1.
LASTEN PROJEKTIKUORO 1-6 luokkalaisille Mietoisten kirkossa to klo 17-18
(alkaen 1.2.). Kuoro kootaan Palmusunnuntain esitystä varten. Tied. ja ilm.
kanttori Anna Korpi, p.044-3306125 tai anna.korpi@evl.fi

Työikäisille ja muille
KAPPELI-ILLAT seurakuntakodissa klo 18.30
otsikolla Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus
To 18.1.
To 15.2.
To 15.3.
To 19.4.
To 24.5.

Sarastus Hietanen, teologi
Markus Bäckman, teologi, muusikko
Ringa Ropo, pituushyppylegenda, projektijohtaja
Heikki Talo, Evankeliumin talon isäntä
Mirja Sinkkonen, psykoterapeutti

PULLAA JA SANAA –kurssi, vetäjänä Lassi Stenman, isäntänä Tapio Suominen.
Aiheena Matteuksen evankeliumi. Kaikille avoin kurssi, ei edellytä
osallistumista joka kerralla. Mietoisten srk-kodissa seuraavina torstai-iltoina
klo 18.30: 11.1, 25.1, 1.2, 8.2, 22.2, 1.3, 8.3 ja 22.3.

Kappeli-ilta to 15.3. klo 18.30

Kappeli-ilta to 24.5. klo 18.30

Vieraana Ringa Ropo

Vieraana Mirja Sinkkonen

Kaikki muistamme Ringan tarjoilemat ikimuistoiset hetket tv:n äärellä
-80 ja - 90 -luvuilla. Hänen nimissään on edelleen pituushypyn
Suomen ennätys 685 vuodelta 1990. Kappeli-illassa hän kertoo siitä
miten on selvinnyt oman elämänsä kipeistä ja vaikeista vaiheista.

joka on psykologi, psykoterapeutti, kouluttaja ja kirjailija
sekä Jari Sinkkosen puoliso. Hän avaa illan aihetta sekä
omasta että ammattilaisen näkökulmasta.

