12.00 Messu Tiistenjoen kirkossa. Tyynelä-Haapamäki. Kirkkokuljetus lähtee klo
11.30 Kuortaneen rajalta ja kulkee Pelanterin ja Ojanperän kautta kirkkoon.
19.00 Seurat Anni Hakolan kodissa os.
Hourunkoskentie 168. Heli Pääkkönen ja
Heikki Hietala. Kolehti lähetykselle ja diakonialle.
Tiistai 13.8.
17.30-19 Kunnonkohotusta Simpsiöllä.
Lähtö hiihtomajalta.
Keskiviikko 14.8.
19.00 Urkukonsertti ”Italialaiset tuulet
Suomen saloissa”, tuomiokirkko. Markku
Mäkinen, urut. Suomen ja Italian diplomaattisuhteet 100 vuotta! Ohjelma 10 €.

8.-15.8.2019

LAPSET JA PERHEET
Torstain 15.8. kirkolliset on annettava
ma 12.8. klo 10 mennessä kirkkoherranvirastoon p. 06–4385 230 tai lapuan.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi. Päivystävän
papin tavoittaa numerosta 040–53 19 164.
Taloustoimisto on suljettu 25.8. asti.
Sunnuntai 11.8.
Aihe: Totuus ja harha
10.00 Messu tuomiokirkossa. ELY:n kirkkopyhä. Tyynelä-Haapamäki. Saarna Harri
Kuhalampi. Virret: 484, 199:1, 128, 916,
343, 464, 465, 814. Radiointi 96,9 MHz.
Messun jälkeen kahvitarjoilu srk-talolla
ja raamattuluento Minä uskon? 1. osa ”Jumalalla on kaikki valta”, Kari Lähdesmäki,
juonto Harri Kuhalampi.

VAUVAMUSAKERHON

ilmoittautuminen alkaa!
Vauvamusakerho torstaisin klo 9.30-11.00
alle 1-vuotiaille lapsille oman huoltajan
kanssa keskustan srk-talon päiväkerhotiloissa (Vauvan tulee olla väh. 4 kk kerhon
alkaessa.). Laulua ja laululeikkejä, soittimiin tutustumista ja soittamista, iloisia
hetkiä musiikin parissa. Ryhmässä lopuksi
vapaata leikkiä ja seurustelua. Ryhmään
otetaan 15 perhettä ilmoittautumisjärjestyksessä lapsen ikä huomioiden. Ilmoittautumiset kerhokaudelle 2019-2020
seurakunnan nettisivujen kautta alkaen pe
9.8. klo 8. Ilmoittautuneille tulee sähköpostitse tietoa info-kerrasta.

Uutta: TAAPEROMUSAKERHO

Taaperomusakerho keskiviikkoisin klo
13.00-14.30 1-2 -vuotiaille lapsille oman
huoltajan kanssa keskustan srk-talon
päiväkerhotiloissa. Taaperoikäisille sopivia
lauluja ja laululeikkejä, soittamista ja
liikuntaleikkejä. Lopuksi vapaata leikkiä ja
seurustelua. Ryhmään mahtuu 15 perhettä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilm. seurakunnan nettisivujen kautta alkaen
pe 9.8. klo 8.
Ilmoittautuneille
tulee sähköpostitse
tietoa info-kerrasta.
ESIKOISVAUVAKERHO tiistaisin klo
13.30-15.30 srk-talon päiväkerhotiloissa.
Tervetuloa tuoreet vanhemmat alle 2-vuotiaan lapsen kanssa! Pidetään pieniä, ohjattuja sylihetkiä ja jaetaan vauvaperheen onnea
ja arkea. Tule tutustumaan muihin vanhempiin, joille vauvaperheen elämä on uutta ja
ihmeellistä. Voit tulla jo odotusaikana tutustumaan toisiin vanhempiin! Päiväkerhotilat
ovat srk-talon alakerrassa os. Koulukatu 2.
Käynti talon takaa parkkipaikan puolelta.

PYHÄKOULU: Ämmälä-Hakolan pyhäkoulu kokoontuu su 11.8. klo 11 Tiistenjoen kirkkorannan saunatuvalla.
PERHEUUTISET
Vain lehdessä.

Siunausta ja
varjelusta
koulutielle!
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