Kappeli-ilta to 21.11. klo 18.00
Vieraana Niklas Räsänen
Niklas ”Drummerboy” Räsäsen ammattilaisnyrkkeilijän
ura alkoi v. 2012. Takana on 13 voittoa ja 2 tappiota.
Hänet tunnetaan myös Eva Wahlströmin puolisona.

Työikäisille ja muille lisää

RUKOUSTA KIRKOSSA joka ti klo 18, alk. 10.9. Vetäjinä Anne ja Ilkka Saarinen.

KIRKKOKUORO

la

VAKKAMESSUT 15.9, 20.10 ja 17.11. Mietoisten kirkossa klo 17.00.
JUMALANPALVELUKSET

Muita tapahtumia ja ryhmiä

PORKKANAMARKKINAT la 14.9 Turun tuomiokirkkotorilla klo 11-14.
Lahjoituksia vastaanotetaan. Lisätiedot Heidi Hyytinen, p. 044-331 2491.
KAPPELIN JOULUJUHLA Mietoisten srk-kodissa su 1.12 klo 12.00 alkaen.
JOULUMYYJÄISET katso ajankohta myöhemmin Vakkiksesta tai nettisivuilta.
OMAISHOITAJIEN VERTAISTUKIRYHMÄ kokoontuu Kanttorilassa joka kk:n
toiseksi viimeisenä torstaina klo 13. Lisätiedot Sanna Jalonen 044-3307055.
RUOKATREFFIT

.

A

Senioreille

KULTAISEN IÄN KERHO
VIRKISTYSKERHO Pyheen kaupalla parill. viikkojen ti klo 13-14.30, alkaen 3.9.

A&Ω

Mietoisten kappeliseurakunta
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Julkinen tiedote - Posti Oy

Tervetuloa kotiseurakunnan toimintaan!
Lomat ovat meille useimmilla jo takanapäin ja on jälleen aika pyöräyttää
käyntiin oman kotiseurakunnan - Mietoisten kappeliseurakunnan - syyskausi!
Se aloitetaan tällä kertaa tuttuun tapaan. Kutsumme sinut, perheesi ja
ystäväsi kaikille avoimeen KIRKONMÄKI-TAPAHTUMAAN, joka järjestetään
sunnuntaina 18.8. Tapahtuma alkaa klo 12.00. Iltapäivä jatkuu mukavalla ja
erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatulla ohjelmalla, johon kuuluu
mm. melontaa, askartelua, arvontaa, pomppulinnoja, liikennepuisto,
pakohuone ja kirkonrottien etsintää. Tärkeät yhteistyökumppanimme eli
paikalliset yhdistykset kuten LC, MLL, VPK, Kolopuutintit ja
vanhempainyhdistykset esittelevät iltapäivän aikana omaa
toimintaansa, pitävät puffettia, paistavat lettuja,
järjestävät arvontaa ja kaikenlaista muuta kivaa. Iltapäivän
aikana meitä laulattaa muusikko Henna Nieminen.
Ohjelmistossa on huomioitu niin lapset kuin aikuisetkin.
Mietoisten leijonat ohjailevat vieraat sopiville
parkkipaikoille. Olet lämpimästi tervetullut!
Syyskauden muutkin tapahtumat löytyvät tästä A & Ω-tiedotteesta. Tarjolla on
jälleen mukavia, rentoja ja yhteisöllisiä tapahtumia, koskettavia stooreja ja
mielenkiintoisia vieraita. Kappeli-iltojen sarja jatkuu edelleen tutulla otsikolla
Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus. Samalla tavoin kerran kuussa
jatkuvat yhtälailla myös Toivon illat. Kaikki tilaisuutemme, tapahtumamme ja
piirimme ovat aina avoinna kenelle tahansa.
Ajan tasalla olevat tiedot oman kotiseurakuntasi tapahtumista löydät niin
facebookista kuin omilta nettisivuiltamme www.mietoistenkappeli.fi.

Syyskauden 2019 ohjelmaa
Lapsille, varhaisnuorille ja perheille
3-5-VUOTIAIDEN PÄIVÄKERHO torstaisin klo 9-11.30 Jokihelmessä.
Tiedust. ja ilmoittautumiset: Tytti Poutanen, p. 044-331 2493 tai tytti.poutanen@evl.fi
AVOIN PERHEKERHO ti klo 9-11.30 Jokihelmessä. Aikuisen ja lapsen yhteinen
kerho, (toimintatuokiot + välipala). Ei ennakkoilm. Kaikki kerhot maksuttomia.
KOKO PERHEEN METSÄRETKI Savojärvelle su 13.10. Yhteislähtö omilla
kyydeillä klo 13.00 Mynämäen seurakuntakodin pihalta.
KOKKIKERHO 1-7 lk:lle srk-kodissa joka toinen maanantai klo 17-19, alkaen
9.9.
LASTEN PROJEKTIKUORO 1-6 lk:lle srk-kodilla to klo 17-17.45 (alkaen 3.10.).

Nuorille aikuisille ja muille
TOIVON ILLAT jatkuvat jälleen syyskaudella kerran kuussa. Ensimmäinen ilta
Jokihelmessä su 8.9 klo 17. Vieraana on Seppo Niemeläinen. Seuraavat

Työikäisille ja muille
KAPPELI-ILLAT seurakuntakodissa klo 18
Lapsille tarjolla puuhanurkka!
otsikolla Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus
To 29.8. Pete Nuotio muusikko, Dingon kosketinsoittaja
To 26.9. Sikri Tukiainen, lääkäri, vapaaehtoistyöntekijä
To 24.10. Nina Åström, laulaja, opettaja
To 21.11. Niklas Räsänen, nyrkkeilijä

Kappeli-ilta to 24.10. klo 18.00

Kappeli-ilta to 29.8. klo 18.00

Vieraana Nina Åström

Vieraana Pete Nuotio

Monipuolinen laulaja ja lauluntekijä Nina Åström on meille monille
tuttu mm v. 2000 Euroviisuista. Ninan elämään liittyy nostalgiset
muistot myös Mynämäestä, sillä hänen äitinsä on kotoisin täältä.

Dingo-yhtyeestä tuttu kosketinsoittaja , oikealta nimeltään
Veli-Pekka Nuotio koki muutamia vuosia sitten suuren
elämänmuutoksen, josta hän kertoo elokuun Kappeli-illassa.

