Seurakunnan

VIIKKOTOIMINTAA
		

Kevät 2020

Jumalanpalvelukset

- Messu su klo 10 Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa.
(katso poikkeusajat ja erikoismessut: www.kotka-kyminseurakunta.fi)
- Arjen hengähdys -rukoushetki ja ehtoollinen to klo 18 Kotkan kirkossa.

Sana ja rukous

- Rukouspiiri joka toinen ma klo 18 Kotkan srk-keskuksen nuortentila Arkussa.
(parilliset viikot, 20.1. alk.)
- Naisten raamattupiiri joka toinen ma klo 18 Kotkan srk-keskuksessa, 2.krs.
(parittomat viikot, 13.1. alk.)
- Raamattupiiri joka toinen ti klo 17.30 Kotkan srk-keskuksessa, 2.krs.
(parittomat viikot, kiinteä ryhmä, 14.1. alk.)
- Raamattupiiri joka toinen ke klo 13 Langinkosken kirkon neuv.huoneessa.
(parilliset viikot, 8.1. alk.)
- Raamattupiiri joka toinen ke klo 17 Karhulan srk-keskuksen kahviossa.
(parilliset viikot, 8.1. alk.)
- Hovinsaaren raamattupiiri joka toinen to klo 16-17.30 Hovinsaaren
toimitilassa. (parittomat viikot, 9.1. alk.)
- YHESSÄ sisälle sanaan –raamattuluento ja keskusteluryhmät joka toinen
to klo 18 Aittakorven srk-talossa. Sisälle sanaan -luennot jatkuvat nyt
osana Yhessä -toimintaa. Tule olemaan ”yhessä Raamatun äärellä ja
etsimään sieltä voimaa elää, uskoa ja iloitakin! Luennot pitävät vuoro
kerroilla pastori Tero Hietanen ja SLEYn piirivastaava Lukas Brenner.
Luentojen jälkeen keskusteluryhmät, joihoin voit halutessasi jäädä.
Ryhmiin jääville iltapala á 3 €. (parilliset viikot, alk. 23.1.)
- Healing Rooms -rukousklinikka joka toinen ma klo 18.30-20.30 Karhulan
srk-keskuksessa. (parilliset viikot, 20.1. alk.)

Musiikki

- Kotka-Kymin kirkkokuoro to klo 18 Karhulan srk-keskuksessa. (alk. 16.1.)
- Toivonlaulajat -kuoro ti klo 12 Langinkosken kirkolla. (alk. 14.1.)
- Lauluämpäri -kuoro, kaikille avoin "matalan kynnyksen kuoro"
ke klo 17-18.30 Kotkan srk-keskuksessa. (alk. 15.1.)
- Kotka Gospel -kuoro aikuisille. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
kanttori Jarmo Kaijansinkkoon, p. 044 752 9502.
- Ukulele -ryhmä joka toinen to klo 17 Kotkan srk-keskuksessa. Rentoa yhdessäoloa, ukulelen helppoja sointuja ja pieniä melodioita treenaillen.
(parilliset viikot, alk. 23.1.)
- Rakkaimmat hengelliset laulut -yhteislaulutilaisuus
ke 15.1., 12.2., 11.3., 22.4. ja 6.5. klo 18 Karhulan srk-keskuksessa.

Lähetys
- Lähetyspiirit
- Metsolan lähetyspiiri ma klo 14, alk. 13.1. Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
- Lähetyksen rukouspiiri joka toinen ti klo 10 Aittakorven srk-talossa.
(parilliset viikot, 21.1. alk.)
- Salotien lähetyspiiri joka toinen ti klo 17.30 Salotie 7:ssä.
(parittomat viikot, 14.1. alk.)
- Lähetyspiiri ke klo 12-13.30 Kotkan srk-keskuksessa, piirien kokoontumistilassa, F-rappu. (15.1. alk.)
- Metsäkulman lähetysraamattupiiri ke 15.1., 22.1., 29.1. ei (lähetyslounas
Karhulassa), 4.2., 26.2., 11.3., 18.3., 25.3. ei (Ohraleipämessu klo 18),
1.4. ja 15.4. klo 14.30 Sunilan srk-talolla.

- Kädentaitoryhmät
- Kutomopiiri ma klo 9 Langinkosken kirkon alakerrassa. (13.1. alk.)
- Kässäpiiri joka toinen ma klo 17 Karhulan srk-keskuksessa.
(parittomat viikot, 13.1. alk.)
- Sukkapiiri joka toinen ti klo 10-12 Haltijantien kerhohuoneessa.
(parittomat viikot, 14.1. alk.)
- Silmukka, kädentaitoryhmä ke klo 17-19.30
Kotkan srk-keskuksessa, piirien
kokoontumistilassa, F-rappu. (15.1. alk.)
- Neulekahvio joka toinen to klo 10-12
Karhulan srk-keskuksessa.
(parittomat viikot, 16.1. alk.)

- Siioninvirsiseurat
su 19.1., 16.2., 15.3., 19.4. ja 17.5.
klo 14.30 Karhulan srk-keskuksessa.
Klo 14.30 kahvit klo 15 seurat. Siioninvirsiä ja vapaita puheenvuoroja.

Diakonia

- Vanhemman väen ruokailu ke klo 12 Aittakorven srk-talossa. Hinta 7 €.
- Vanhemman väen Keskiviikkokerho ke klo 13 Aittakorven srk-talossa.
- Eläkeikäisten Hopeakerho ke klo 12 Hovinsaaren toimitilassa,
os. Runeberginkatu 2.
- Eläkeikäisten Torstaikerho to klo 11.30 Kotkan srk-keskuksessa. Kerhossa
nautitaan lounas. Hinta 7 €. Kerhoon on ilmoittautumiset,
puh. 040 196 7505.
- Sunilan kerho kerran kk:ssa ma 13.1., 10.2. ja 9.3. klo 11.30-13 Sunilan
srk-talossa. Kerho on tarkoitettu senioreille.
- Supertoivot -kerho liikuntaesteisille kerran kk:ssa pe 17.1., 14.2. ja 13.3.
klo 13-14.30 Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Invataksikuljetus.
- Mielenterveyskerho 31.1., 4.3., 2.4. ja 12.5. klo 14-15.15. Karhulan srk-keskuksen alasalissa, Karhulantie 31.
- Kuurojen kerho 19.3. klo 13 Langinkosken kirkon Toivonsalissa.

Aikuiset
- Kaikille avoin Olohuone -kahvio ke klo 11-13 Karhulan srk-keskuksessa.
Iloista kahvittelua ja jutustelua.

- Naisten saunaillat 13.2., 19.3., 23.4. ja 20.5. klo 17
Höyterin leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessäoloa, sauna ja iltapala.
Yhteiskuljetus 5€. Lähtö klo 16.30
Kotkan srk-keskuksesta - Langinkosken kirkon pysäkki- Aittakorven srk-taloKarhulan srk-keskus-Höyteri. Paluu klo 20. Ilmoittaudu kuljetukseen viim.
edell. päivänä Päivi Ihatsulle gsm. 0401967505.
- Miesten saunaillat 9.1., 6.2., 12.3., 16.4. ja 7.5.
klo 17 Höyterin leirikeskuksessa.
Ohjelmassa juttutuokioita,
laulua, keskustelua ja saunomista.
Kyytitarpeesta voi ilm. edell. päivään
menn. Päivi Ihatsulle, puh. 040 196 7505.

- Liikuntaa:
- Aittakorven seurakuntatalolla:
- Naisten jumppa ma klo 14.30
- Jumppa kaikille ma klo 15.15
- Venytys-jumppa ke klo 12.35.

- Kotkan srk-keskuksen voimistelusalissa:
- Naisten jumppa ti klo 18
- Naisten ja miesten lentopalloa ti klo 19-20.30.
Jumpparyhmissä vapaaehtoinen maksu 2€/kerta srk:n lähetystyön hyväksi.

- Gospel-lattarit™ to klo 17 Kotkan srk-keskuksessa, Mariankatu 14 F.
Hinta 4 €/kerta. Tuotto menee hyväntekeväisyyteen.

Nuoret

- Viikko-ohjelma:
- maanantaisin
- klo 17-20 Nuorten kerho ”Strömsö” Aittakorven srk-talossa,
Luhtipolku 3. (alk. 13.1.)

- keskiviikkoisin
- klo 19-20 Nuorten palloiluilta Kotkan srk-keskuksen liikuntasalissa,
Mariankatu 14. Avoin liikunnallinen pelailuilta nuorille. (alk. 15.1.)
- torstaisin
- klo 15-17.30 Nuorten Varikko Boksilla, Karhulantie 31.
Nuorten avoin kahvila. (alk. 16.1.)
- klo 17.30-20 Nuortenilta Boksilla, Karhulantie 31. (alk. 16.1.)

- Lisäksi:
- Nuorten leffaillat ti 21.1., 4.2., 3.3., 31.3. ja 5.5. klo 18-20 Langinkosken
kirkon kirkkotuvalla, Langinkoskentie 1.

- Nuorten brunssi ja nuorten messu
su 16.2., 15.3. ja 24.5. klo 13-16 Langinkosken kirkolla, Langinkoskentie 1.

Kouluikäiset

- Kerhot
Tiedot Kotka-Kymin seurakunnan 1.-8.-luokkalaisten kerhoista löydät
osoitteesta: www.kotka-kyminseurakunta.fi
Kaikki kerhot ovat ilmaisia. Ainoastaan kokkikerhoihin pitää ilmoittautua
etukäteen, muihin kerhoihin riittää kun saapuu paikalle.
Kevään 2020 kerhot alkavat viikolla 4 ja kevätkauden viimeinen kerhokerta
on viikolla 18. Talvilomaviikolla (viikko 9) ja pääsiäisviikolla (viikko 15)
ei ole kerhoja.

Lapset ja perheet
- Vauvakerho
Kerho on alle 1-vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Kerho on
maksuton ja siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kerhossa leikitään,
lauletaan, keskustellaan, hiljennytään kynttilähetkeen ja tietysti kahvitellaan.
- ma klo 13-15 Helilän srk-talo, Suntionkatu 18
- ke klo 9-11 Mussalon seurakuntakoti, Ruukkimaanpolku 1.

- Taaperokerho - vauvakerhon ”jatkoryhmä”
Taaperokerho on tarkoitettu n. 1-2 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ohjelmassa on vapaata leikkimistä, yhdessäoloa, sekä laulu- ja toimintatuokioita. Kerho on maksuton, eikä siihen tarvitse ilmoittautua.
- pe klo 9-11 Helilän srk-talo, Suntionkatu 18 (yläkerta).

- Kirkkomuskarit
Kirkkomuskarissa lapset ja aikuiset hiljentyvät kynttilähetkeen, minkä jälkeen
lauletaan, soitetaan ja leikitään monenlaisia lauluja. Laulut vaihtuvat noin joka
toinen kuukausi. Näin laulut tulevat tutuiksi niin lapsille kuin aikuisillekin.
Muskarissa on tarjolla myös kahvia.
- ke klo 9.30 Haltijantien kerhohuone, Haltijantie 1
klo 12.30 Boksilla, Karhulantie 31
- pe Langinkosken kirkolla, Langinkoskentie 1
klo 9.15 kävelevät muskarilaiset
klo 10.15 ”sylimatkustajat”.

- Pyhäkoulut
- sunnuntaipyhäkoulu su klo 10 messuissa
saarnan aikana Langinkosken kirkossa.

- Lapsiparkki ti klo 12.30-15 Sunilan srk-talo, Valliniemenkatu 20.
Ota itsellesi hetki aikaa, hoida asioita tai vaikka lepää. Lapsiparkkiin voit tuoda
2-6 –vuotiaan lapsen lastenohjaajien hoitoon joko koko ajaksi tai osaksi aikaa.
Toimintaamme kuuluu leikit, laulut, satuhetket ja välillä askartelua. Lapsille
mukaan pienet eväät, sisätossut ja muut tarpeelliset asiat. Ilm. jokaiselle kerralle erikseen tekstiviestillä, p. 044 725 9232 ma klo 12 menn. Paikat täytetään
ilm. järjestyksessä. ja vahvistamme paikat tekstiviestillä. Muistathan perua,
mikäli et tarvitse jo varattua paikkaa. Lapsiparkki on maksuton ja lapset ovat
vakuutettuja hoidon ajan. Mukaan mahtuu max 15 lasta/kerta.
- Leikkikerhot
Leikkikerhot kokoontuvat kerran viikossa tarjoten monipuolista ohjelmaa.
Kerhot on tarkoitettu 3-vuotialle lapsille. Kerhot ovat maksuttomia.
- ti klo 9-11 Ristinkallio, Pahkakatu 4
- ma klo 9-11 Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14 F.

- Päiväkerhot
Päiväkerhot kokoontuvat 2-3 kertaa viikossa tarjoten lapsille monipuolista
ohjelmaa. Päiväkerhot on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat
maksuttomia.
- ti ja ke klo 12.30-15 ja to klo 12.30-14.30 Helilän srk-talo, Suntionkatu 18
- ma ja ke klo 9-11 Koivulan koulu, asunto pääty, Koivulantie 5
- ma ja ke klo 9-11 Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1
- ti, ke ja pe klo 9-11.30 Mussalon srk-koti, Ruukkimaanpolku 3
- ti, ke ja to klo 12.30-15 Ristinkallio, Pahkakatu 4.

- Perhekerhot
Perhekerhossa kokoontuvat 0-5-vuotiaat lapset yhdessä oman aikuisen kanssa.
Kerhossa hiljennytään ja siellä opitaan kerhorukous. Kerhossa myös lauletaan,
leikitään, askarrellaan ja tehdään retkiä. Perhekerhossa on mahdollisuus
tutustua samassa elämänvaiheessa oleviin perheisiin kahvipöydän ääressä.
Perhekerhoihin ei ole ilmoittautumista.
- maanantai klo 9-11
- Mussalon srk-koti, Ruukkimaanpolku 1
- Ristinkallio, Pahkakatu 4
- Tavastilan perhekerho (ent. kirjaston kerhohuone)
- klo 17-18.30 Iltaperhekerho, Länsi-Kotkan kohtaamispaikka, Ututie 2
- tiistai klo 9-11
- Aittakorven srk-talo, Luhtipolku 1
- Helilän srk-talo, Suntionkatu 18
- Jäppilä (entinen koulu), Alakyläntie 67
- Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1
- klo 17-18.30 Iltaperhekerho, Mussalon srk-koti, Ruukkimaanpolku 1
- keskiviikko klo 9-11
- Laajakosken kappeli, Laajakoskentie 221
- Sunilan srk-talo, Valliniemenkatu 20

- perjantai klo 9-11
- Koivula, Koivulantie 5, koulun asunto pääty, 2. kerros
- Avoinkerho
- ma klo 9-13 Boksi, Karhulantie 31
- pe klo 9-13 Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14 F
- Liikuntaperhekerho
- ma klo 16.30 -18 Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14
Aloitamme klo 16.30 takkahuoneessa (2. krs), josta siirrymme liikuntasaliin.
Mukaan tarvitsette liikuntaan sopivat vaatteet ja sisäkengät/-tossut.
- ”Sadun taikaa” –aikuinen-lapsi –kerho
- ti klo 9.30-11.30 Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14 F
Kerhon ohjelmassa on satuhierontaa, askartelua, yhdessä oloa, jutustelua
sekä kahvittelua leikin lomassa.
Lisätiedot kerhoista: www.kotka-kyminseurakunta.fi
tai www.facebook.com/groups/112490202079 tai puh. 044 725 9031/Anne Silomaa.

- Ke 22.1., 19.2., 18.3. ja 13.5. klo 16-18 Toiminnallinen Kirkkoseikkailuilta
perheille Langinkosken kirkossa. Tule etsimään salaisuuksia kirkosta!

Muut

- Yhessä –messut ja -illat Langinkosken kirkolla:
- Pe 14.2. klo 18 Yhessä -ilta. Aiheena: ”Ystäviä?”
- Su 15.3. klo 17 Yhessä -messu. Aiheena ”Jeesus, pahan vallan voittaja”.
- Pe 24.4. klo 18 Yhessä -ilta. Aiheena: ”Voimaton ihminen ja
voimaannuttava Jumala”.
Yhessä! Hyvässä seurassa, hyvän musiikin, hyvän Sanan
ja hyvän iltapalan ääressä etsimme Hyvää Jumalaa. Tule mukaan!

-

Arkiruokailut:

- ma klo 12-13 Kotkan srk-keskus, Mariankatu 14
- ti klo 12-13 Karhulan srk-keskus, Karhulantie 33
- to klo 12-13 Aittakorven srk-talo, Luhtipolku 3
Arkiruokailu on kotiruokalounas, minkä hinta
vähävaraisille ja työttömille on 1,50 €, muille
ruokailijoille hinta on 5 €. Ruokailut jatkuvat viikoittain.

- Meijän keittiö –yhteisöllinen ruokailu keskiviikkoisin klo 17 Langinkosken
kirkolla. Ruuan hinta 3 euroa aikuinen, lapset alle 15 vuotta aikuisen seurassa
ilmaiseksi.

- Suomen kielen alkeet –ryhmät:
- ma klo 10 ja to klo 10 Langinkosken kirkon Toivonsalissa, Langinkoskent. 11.
- ma klo 11 ja to klo 11 Kotkan srk-keskus, nuortentila, Mariankatu 14.
- ti klo 10 ja pe klo 10 Aittakorven srk-talossa.
- ti klo 11 ja pe klo 11 Karhulantie 31, alasalissa.
Tervetuloa oppimaan suomen kielen alkeita! Ryhmiin on vapaa pääsy.
Ryhmät kokoontuvat viikoittain.
Katso kaikki toiminta, esim. viikkotoiminta: www.kotka-kyminseurakunta.fi

www.kotka-kyminseurakunta.fi
facebook.com/KotkaKymi
kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@evl.fi
ark. klo 9-15, puh. 040 196 7505

