Ke skiyön auringon maa -konsertti
kirkossa su 5.5 . klo 17 .0 0
Mie toisissa monta ke rta a viera illee t
muusikot La sse He ikkilä ja Sa ila
Ruotsala konsertoiva t jä llee n yhdessä
saksofonisti Joonata n Ra ution ka nssa .

Työikäisille ja muille lisää
RUKOUSTA KIRKOSSA joka ti klo 17-18, alk 15.1. vetäjänä Anne ja Ilkka Saarinen.

JUMPPAA JA RUKOUSTA jatkuu tammikuussa Jokihelmessä. Se on liikunnallinen
tuokio, jossa kevyttä jumppaa ja lyhyttä rukousta. Ks. tarkemmin Vakkiksesta.
KIRKKOKUORO
3306125
VAKKAMESSUT 20.1, 17.2, 17.3, 21.4 ja 19.5. Mietoisten kirkossa klo 17.00.

Konsertteja ja muita tapahtumia
KIIRASTORSTAIN ESTEETÖN EHTOOLLINEN Mietoisten srk-kodissa 18.4 klo 12.
RISTINJUHLA Mietoisten kirkossa pe 19.4 klo 18.00, Kirkkokuoro.
KESKIYÖN AURINGON MAA –KONSERTTI kirkossa su 5.5. klo 17.00. Lasse
Heikkilä, Saila Ruotsala ja Joonatan Rautio. Ohjelma 10 €.
JUHLA ÄIDEILLE ja heidän läheisilleen srk-kodissa to 9.5. klo 17.00.

Senioreille

KULTAISEN IÄN KERHO srk-kodissa parittomien viikkojen torstaisin klo 12.00 13.30, alkaen 17.1.
VIRKISTYSKERHO Pyheen kaupalla parillisten viikkojen tiistaisin klo 13.00 - 14.30,
alkaen 8.1.

A&Ω

Mietoisten kappeliseurakunta

Mietoisten kappeliseurakunta

Kirkkotie 104, 23120 Mietoinen, posti: PL 92, 23101 Mynämäki

Kevät 2019

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

Tervetuloa kotiseurakunnan toimintaan!

Kevätkauden 2019 ohjelmaa

Toivotamme sinulle oikein mukavaa ja siunattua uutta vuotta 2019!

Lapsille, varhaisnuorille ja perheille

Oman kotiseurakuntasi kevätkauden tapahtumat löydät tästä A & Ωtiedotteesta. Tarjolla on jälleen mukavia, rentoja ja yhteisöllisiä tapahtumia,
koskettavia stooreja ja mielenkiintoisia vieraita.
Paljon kiitosta saanut Kappeli-iltojen sarja jatkuu edelleen otsikolla Rosoinen
elämä ja Jumalan parantava kosketus. Alkavan kauden vieraana ovat mm.
olympiavoittaja Samppa Lajunen, Idolsista tuttu Kristiina Brask ja uraa
vaihtanut kansallisbaletin tanssija ja prima ballerina Riina Laurila. Vieraita
haastattelee ja iltaa isännöi tuttuun tapaan toimittaja Pekka Heikkilä.
Myös vajaa vuosi sitten aloitetut ja hieman nuoremmalle yleisölle suunnatut
Toivonillat jatkuvat alkavallakin kevätkaudella. Niissä nähdään vieraita, joilla on
kerrottavana tarina, joka koskettaa ja tarjoaa toivoa sekä innostusta itse kunkin
elämään. Illoista vastaavat Katri Koukonen, Anniina Peltola ja Paavo Repo.
Kappeliseurakunnan vastuunkantajien sydämellä on jo pidempään ollut myös
rukouksen lisääminen ja nyt se toteutuu, kun remmiin tulivat mukaan
Mietoisiin muuttaneet Anne ja Ilkka ”Ike” Saarinen. He järjestävät Mietoisten
kirkossa joka tiistai kaikille avoimen rukoustunnin klo 17-18. Sinne voi
piipahtaa hiljentymään tai jättämään oman rukouspyynnön tai jäädä itse
rukoilemaan tai vaan nauttimaan hoitavasta ilmapiiristä.
Muistahan että kaikki tilaisuutemme, tapahtumamme ja piirimme ovat aina
avoinna kaikille. Ajan tasalla olevat tiedot kaikista niistä löydät niin
facebookista kuin omilta nettisivuiltamme www.mietoistenkappeli.fi.

3-5-VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHO maanantaisin klo 13.30-16 Jokihelmessä.
Tiedust. ja ilmoittautumiset: Tytti Poutanen, p. 044-331 2493 tai tytti.poutanen@evl.fi
AVOIN PÄIVÄKERHO ti klo 9-11.30 Jokihelmessä. Aikuisen ja lapsen yhteinen
kerho, (toimintatuokiot + välipala). Ei ennakkoilm. Kaikki kerhot maksuttomia.
KOKKIKERHO 1-7 lk:lle srk-kodissa joka toinen maanantai klo 17-19, alkaen
14.1.
PÄÄSIÄISVAELLUS Mynämäen srk-kodissa pääsiäisviikolla. Ota yhteys Tytti
Poutaseen tai Monika Lohtanderiin (yht.tiedot yllä), mikäli olet kiinnostunut
esim. näyttelijän tai oppaan roolista.

Nuorille aikuisille ja muille

TOIVONILLAT seurakuntakodissa seuraavina lauantai-iltoina klo 17.00:
26.1, 9.2, 9.3, 6.4, 18.5, 15.6. Niistä lisätietoa netti- ja facebook-sivuilta
lähempänä em. ajankohtia.

Työikäisille ja muille
KAPPELI-ILLAT seurakuntakodissa klo 18.00
otsikolla Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus
To 17.1.
To 21.2.
To 21.3.
To 11.4.
To 16.5.

Kristiina Brask, laulaja ja luokanopettaja
Sami Asp, muusikko
Samppa Lajunen, kolminkertainen olympiavoittaja
Riina Laurila, prima ballerina ja teologi
Juhani ”Junnu” Aaltonen, muusikko

Kappeli-ilta to 21.3. klo 18.00

Kappeli-ilta to 17.1. klo 18.00

Vie ra ana Sa mppa Lajune n

Vie ra ana Kristiina Bra sk

Kaikki muistamme Sampan tarjoilemat ikimuistoiset hetket
Salt Lake Cityn talviolympialaisissa 2002. Niissä kisoissa hän
voitti 3 olympiakultamitalia. Tällä hetkellä hän johtaa asuntoja kiinteistösijoittamiseen keskittynyttä yritystään.

Hän tuli suurelle yleisölle tutuksi v. 2007 Idolsin kautta.
Suuret estradit on nyt kuitenkin taakse jäänyttä elämää ja
Kristiina keskittyy luokanopettajan työhönsä ja keikkailee
lähinnä kirkoissa ja hengellisissä tilaisuuksissa.

