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Oli kivaa olla
Langinkosken
seurakunnan
kirkkoherrana

Alfa-kussi alkaa
syyskuussa

Kuva: Heidi Nevalainen

Oli kivaa olla Langinkosken
seurakunnan kirkkoherrana

-Eläkkeellä menee aluksi pari vuotta kaupunginvaltuustossa. Olen mukana Kotka-seurassa ja Lyseon Senioreissa, mutta aikaa jää myös kahden lapsenlapsen kanssa olemiseen, Jukka Lopperi sanoo.
Kuva: Ulla-Maija Sievinen.

-Oli kivaa olla Langinkosken seurakunnan
kirkkoherrana, tuumaa Kotka-Kymin seurakunnan kappalainen, lokakuun alussa eläkkeelle jäävä Jukka Lopperi.
Seurakuntien yhdistymisen myötä kirkkoherruus vaihtui kappalaisen työhön. Siinä
oli hyvätkin puolensa.
-Se oli paluuta normaaliin papin työhön, ja
hallinnolliset hommat ja vastuu kaikesta
loppuivat. Se helpotti kummasti.
Lähtöliturgiansa Jukka Lopperi pitää Langinkosken kirkon messussa 1. syyskuuta.

“

-Meillä oli Langinkoskella erittäin hyvä työyhteisö. Ongelmia oli, mutta ne hoidettiin.
Tämä oli myös edeltäjieni perua.
Kun Lopperi meni sunnuntaisin messuun, jossa oli 100-120 henkeä, hän tunsi ihmisistä
noin 95 prosenttia, joskus kaikki.

“

Minulla on edelleen rukouslista, keiden puolesta rukoilen

Virkaurani aikana on myyty
leirikeskus, Ruonalan kirkko,
lopetettu Langinkosken seurakunta ja myös oma virkani
kirkkoherrana on lopetettu.

-Olin varmasti erilainen kirkkoherra kuin
kaksi edeltäjääni, Toivo Lemmetyinen ja Raimo Vänskä olivat. Olin asiakeskeinen, hommien piti hoitua ja asioiden mennä eteenpäin. Kuuntelin työntekijöitä ja keskinäinen
luottamus säilyi.
-En varmasti onnistunut kirkkoherrana aina.
Monesti iskin päätä seinään.

Kirkkoherrana möin ja lopetin…

Hyvään aikaan eläkkeelle

Jukka Lopperi tuli Langinkosken seurakunnan kappalaiseksi vuonna 1985. Sitä ennen
hän työskenteli Nastolassa nuorisotyössä.
-Se työ oli minulle vaikeaa.
Langinkoskella hän kävi läpi koko seurakuntatyön kirjon. Kun kirkkoherra Raimo Vänskä
jäi eläkkeelle vuonna 2006, Lopperi valittiin
kirkkoherraksi. Pesti kesti 10 vuotta.
-Virkaurani aikana on myyty leirikeskus,
Ruonalan kirkko, lopetettu Langinkosken
seurakunta ja myös oma virkani kirkkoherrana on lopetettu.

-Pääsen hyvään aikaan eläkkeelle. Olen tehnyt työtä seurakunnissa melkein 40 vuoden
ajan ja antanut sen, mitä olen voinut antaa.
-Mietin, kuinka paljon saarnoja olen pitänyt,
ja onko maailma niistä muuttunut? Liturgina
olen saanut siunata ja rukoilla ihmisten puolesta. Minulla on edelleen rukouslista, keiden puolesta rukoilen, Jukka Lopperi kertoo.

Jukka Lopperin lähtösaarna su 1.9. klo 10
Langinkosken kirkossa. Messun jälkeen
lähtöjuhla Toivonsalissa. Tervetuloa!

Alfa-kussi alkaa
syyskuussa

Alfa-kurssi tarjoaa mahdollisuuden elämän
perusasioiden pohtimiseen. Mikä on elämän
tarkoitus? Miksi elämässä on kärsimystä?
Mistä voin löytää toivon? Alfa-kurssi on helppo tapa tutustua kristinuskoon, saada uusia
ystäviä ja syventyä isojen kysymysten äärelle
hyvässä seurassa.
Alfa on sarja tapaamisia, joissa tutkitaan kristinuskoa. Jokainen tapaaminen rakentuu yhden uskoon liittyvän kysymyksen ympärille,
jonka tarkoituksena on herättää keskustelua.
Keskusteluissa ei ole pakko sanoa mitään,
mutta toisaalta ei ole myöskään mitään mitä
ei saisi sanoa!
Jokainen Alfa on oman näköisensä, mutta
yleisesti niissä on kolme yhtäläisyyttä: ruokaa,
alustus ja hyvää keskustelua. Olitpa sitten etsijä, epäilijä tai jotain jo löytänytkin, juuri sinä
olet tervetullut!
Tiistaisin 17. syyskuuta 2019 klo 17.30 alkaen
Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Viimeinen kokoontumiskerta ti 19.11.2019.
Kurssilla on 10 kokoontumiskertaa sekä yksi
lauantaipäivä.
Lisäksi järjestämme kurssin päätökseksi juhlaillallisen 26.11. klo 17.30.
Kurssi on maksuton.
Kurssi sopii myös sinulle, joka nyt aikuisena
haluaisit käydä rippikoulun.
Ilmoittautumiset viim. 13.9. Päivi Ihatsulle puh.
040 196 7505 tai paivi.ihatsu@evl.fi
Voit tiedustella kurssista myös maarit.alhosaari@evl.fi tai puh. 050 5262499

Seurakunta läsnä arjessa ja pyhässä Yhessä -illat
syksyllä 2019

Seurakunta tarjoaa muun muassa lapsille erilaisia kerhoja ja leirejä.
Kuva: Heidi Nevalainen

Seurakunta tarjoaa ihmisille apua, tukea ja toimintaa. Arjessa ja pyhässä läsnäoleminen
on oleellinen osa seurakunnan palvelutehtävää. Tahdomme olla ihmisille yhteisö,
jossa on vapaus toimia ja tehdä asioita yhdessä. Työtämme ohjaa rakkaus lähimmäistä
kohtaan.
Seurakunnalla on toimintaa aina vauvasta
vaariin. Kasvatustyö ulottuu lapsityöstä nuorisotyöhön. Tarjoamme leirejä, kerhoja ja koulutuksia. Musiikkityö tarjoaa kauniita konsertteja ja kuorotoimintaa. Lähetystyöllä tuemme
kristillisen sanoman levittämistä ympäri
maailmaa.
Seurakunnan yhteisiä avun ja tuen lähteitä
ovat perheneuvonta, työ sairaaloissa, puhelinauttaminen, vapaa-aikaansa viettävän

nuorison ja maahanmuuttajien kohtaaminen
sekä oppilaitostyö. Seurakunnalla on diakoniatyössään erilaisia avun muotoja ja erityisryhmien palveluja.

Kotka-Kymin seurakunnan viikkotoiminnan
ja tapahtumat eri ikäryhmille löydät
osoitteesta www.kotka-kyminseurakunta.fi.
Pyhtään seurakunnan viikkotoiminnan ja
tapahtumat löydät osoitteesta
www.pyhtaanseurakunta.fi.

Vapaaehtoistyö esillä pestuumarkkinoilla
Kotka-Kymin
seurakunta
järjestää
yhteistyössä eri vapaaehtoistyötä tarjoavien
tahojen kanssa vapaaehtoistyön pestuumarkkinat la 21.9 klo 11–14 Kotkan seurakuntakeskuksessa. Pestuumarkkinoilla esitellään erilaisia vapaaehtoistöitä ja niitä
tarjoavia tahoja.
Pestuumarkkinoilla klo 14 puhuu näyttelijä Tuija Piepponen teemasta vuorovaikutus.
Lisäksi paikalla on muuta ohjelmaa aina tasatunnein.
Näytteilleasettajaksi tapahtumaan?
Kutsumme mukaan kaikkia alueen järjestöjä jotka tarjoavat mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön. Mukaan ovat tervetulleita niin
nuoriso-, kulttuuri-, liikunta kuin minkä tahansa muun osa-alueen järjestöt. Varaa ilmainen esittelypöytä 30.8. mennessä emilia.
pulkki@evl.fi.

Koko perheelle suunnatut Yhessä illat
pitävät sisällään gospelmusaa, sanaa, rukousta ja yhdessäoloa.
Langinkosken kirkolla vietetään jälleen syksyllä Yhessä -iltoja. Koko perheelle suunnattu tapahtuma järjestetään Toivonsalissa kerran kuukaudessa. Illat koostuvat
yhdessäolosta, housebändin soittamasta
gospelmusiikista, yhteisestä rukouksesta
ja iltapalasta sekä illan teemaan liittyvästä
puheesta, jossa vaihtuvat vieraat avaavat
teeman asioita.
Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen
Tero Hietasen mukaan Yhessä -illat ovat
olleet varsin suosittuja. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä illassa oli jopa tungos,
kun 150 henkeä saapui paikan päälle. Sen
jälkeen illoissa on ollut 80–100 hengen
joukko.
– Mukaan kyllä siis mahtuu, eikä illassa
tarvitse yksin olla. Yhessä -illat ovat ennen
kaikkea heille, jotka etsivät yhteisöä, johon
kuulua, ja jossa voi kokea itsensä tervetulleeksi, Hietanen kertoo ja kannustaa viettämään iltaa ”yhessä”.
Syksyn 2019 Yhessä illatja messut
•Su 15.9. klo 17 Yhessä –messu
Mukana mm. Paljain jaloin & co –bändi.
Teemana “Lähimmäinen”
•Pe 11.10. klo 18 Yhessä-ilta
Mukana mm. Paljain jaloin&co –bändi.
Teemana “Kuitenkin sinuun turvaudun”
•Pe 8.11. klo 18 Yhessä –ilta
Mukana mm. Saviastiat –lauluyhtye.
Teemana “Kotka rukoilee” – kristittyjen
yhteinen rukousilta
•Su 15.12. klo 17 Yhessä –messu
Mukana mm. Paljain jaloin&co –bändi.
Teemana “Tehkää tie Kuninkaalle!”

Kaste on rakkautta

PariAsiaa parisuhteesta
-Mistä virtaa?
Kotka-Kymin seurakunnan perheasianneuvottelukeskus järjestää PariAsiaa parisuhteesta illan elokuussa kahvila Pitkossa.
Alustamassa perheneuvojat Johanna Tanska ja Terhi Ruokonen-Jalo. Tule kuuntelemaan omaa jaksamista ja sen vaikutusta
parisuhteeseen sekä mikä lataa meitä yhdessä pariskuntana. Ilta on avoin kaikille ja
tulla voit yksin tai kumppanin kanssa.
Tilaisuuden ajaksi on järjestetty lastenhoito Kotkan srk-keskuksessa osoitteessa Mariankatu 14. Lastenhoito tulee varata tekstiviestillä 26.8. menn. Pauliina Paakala, p.
040 728 0288. Ilmoita lasten ikä ja montako lasta tarvitsee hoitoa. Lastenhoidon järj.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Ti 27.8. klo 18 - 19.30 PariAsiaa parisuhteesta -Mistä virtaa? -tapahtuma Kahvila
Pitkossa.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä
tiedän sen. (Psalmi 139: 13–14)
Kun vauva syntyy, läheisten ihmisten rakkaus
ympäröi lasta. Lapsi kokee katseiden ja kosketuksen kautta, onko hän turvassa, onko
hän rakastettu, pidetäänkö hänestä huolta.
Ristiäisissä lapsen läheiset kokoontuvat yhteen
viettämään vauvan ensimmäistä juhlaa
ja siunaamaan häntä – toivomaan ja rukoilemaan hänelle yhdessä hyvää. Se on
rakkauden ele.
Kirkon uskon mukaan kaste on parasta,
mitä vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä
kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta.
Kasteessa ihminen saa omakseen Jumalan
rakkauden koko elämänsä ajaksi. Hän saa
kokea olevansa ihme, juuri sellaisena kuin
on.
Turvaa läpi elämän
Rakkauden lisäksi kasteessa on kyse turvasta.
Ennen syntymäänsä vauva on ollut kohdussa
lapsiveden ympäröimänä. Vesi suojelee lasta. Kastevesi on samanlaista: se on suoja ja
turva. Kirkossa uskotaan, että Jumala ei koskaan, missään tilanteessa hylkää omakseen
kastettua ihmistä, vaan haluaa pelastaa
tämän kaikelta pahalta. Jumalan rakkaus ja
kasteveden suoja ympäröivät lasta hänen
koko elämänsä ajan, ja vielä kuoleman rajan
ylikin.
Kasteessa ihmisestä tulee Jumalan lapsi,
kristitty ja seurakunnan jäsen. Nimi on ristiäisissä tärkeä, sillä Jumala kutsuu ja tuntee omansa nimeltä. ”Älä pelkää, minä olen
lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä
kutsunut; sinä olet minun.” Jes.43:1. Kastetun puolesta rukoillaan nimeltä seurakunnan
yhteisessä jumalanpalveluksessa seuraavan
viikon sunnuntaina.

Pyhä läpäisee arjen
Kasteen yhteydessä luetaan usein psalmia
139. Siinä ihminen ihmettelee omaa olemassaoloaan Jumalan edessä: ”Minä olen ihme,
suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” Vauva on
läheisten ihmistensä, mutta myös Jumalan silmissä ihme. Hän on ainutkertainen
ja äärimmäisen arvokas. Jumala on luonut
jokaisen ihmisen ja rakastaa häntä juuri sellaisena kuin hän on.

Sauna lämpimänä
Höyterissä

Sama psalmi 139 luetaan usein rippikoulun ja
toisinaan myös hautaan siunaamisen yhteydessä. Jokainen ihminen ja jokaisen ihmisen
elämä ovat ihmeitä, suojelun ja ihmettelyn
arvoisia.
Kirkon uskon mukaan ihminen ei ole koskaan
täysin yksin maailmassa, sillä hän elää aina
Jumalan kasvojen edessä. Pyhä on mukana
arjessa hengityksen lailla joka päivä. Seurakunta yhteisönä tarjoaa arjen hyviä hetkiä,
esimerkiksi perhekerhoja – mutta se on myös
mukana niin iloisissa juhlissa kuin surunkin
aikana. Seurakunnasta saa tukea ja apua
myös perheen ja parisuhteen vaikeuksiin
sekä kriiseihin.

Leppoisa & mukava kastejuhla Kastepäivä 23.11. Langinkoskella
Kastepäivä tarjoaa mahdollisuuden valmiiseen
ja lämminhenkiseen kastejuhlaan. Kastejuhlaan voi tuoda kastettavaksi niin vauvan kuin jo
vähän vanhemmankin lapsen (0-14 vuotiaan).
Perhe ja sukulaiset ovat tervetulleita mukaan
kastejuhlaan. Seurakunta tarjoaa kakkukahvit
kastetilaisuuden jälkeen Toivonsalissa. Tilaisuudessa mukana laulu- ja soittoyhtye Helmikellot.
Kotka-Kymin seurakunta järjestää kastepäivän
la 23.11. klo 14 Langinkosken kirkossa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.11. mennessä
Anne Läheniemelle, p. 044 752 9499 tai anne.
laheniemi@evl.fi

Kotka-Kymin seurakunnan Höyterin leirikeskuksessa lämpenee saunat syksyllä niin
miehille kuin naisille. Perinteiset naisten ja
miesten saunaillat järjestetään kerran kuussa. Saunailtojen ohjelmaan kuuluu saunomisen lisäksi myös yhdessäoloa keskustelun ja
laulujen lomassa.
Saunaillat Höyterissä syksyllä 2019
Saunaillat naisille
Torstaina 26.9. ja 31.10. klo 17 alkaen.
Mikäli tarvitset kyytiä Höyteriin ilmoita siitä
Päivi Ihatsullep. 040 196 7505.
Saunaillat miehille
Torstaina 29.8., 19.9., 10.10., 7.11. ja 5.12. klo 17
alkaen. Lähtö kello 16.00 Kotkan srkkeskukselta. Ilmoittautumiset edelliseen
päivään mennessä Päivi Ihatsulle p. 040 196
7505.

Chimeyhtye Klangi – Tuulen värit
konsertti Pyhtäällä

Tule mukaan laulamaan ja soittamaan!
Tervetuloa mukaan Kotka-Kymin seurakunnan
kuoroihin ja musiikkiryhmiin.
Kotka-Kymin kirkkokuoro
kokoontuu to klo 18-19.30 Karhulan srk-keskuksessa.
Myös uudet laulajat rohkeasti mukaan.
Lisätietoja kanttori Tarja Silvennoinen
p. 041 4626203
Lauluämpäri - kaikille avoin kuoro
Harjoitukset ke Kotkan srk-keskuksessa klo 17-18.30
(21.8. alkaen). Lisätietoja kanttori Jenny Kallberg
p. 044 7529507
Avoin Ukuleleryhmä
Joka toinen torstai (parilliset viikot) Kotkan
srk-keskuksessa klo 17-18.30. (22.8. alkaen)
Lisätietoja kanttori Jenny Kallberg p. 044 7529507
Toivonlaulajat
Kuoro kokoontuu ti klo 12 -13 Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Kuoroon ovat tervetulleita kaikken
ikäiset päiväsaikaan harjoituksiin pääsevät. Harjoitukset alkavat ti 27.8. Lisätietoja kanttori Tarja
Silvennoinen p. 041 4626203

Chimeyhtye Klangi on Kouvolan seurakunnan aikuisten musiikkiryhmä, jossa
soittaa keskimäärin 12 soittajaa. Chimekellojen soittaminen on hauskaa tiimityötä, jossa unohtuvat arjen kiireet ja musiikki syntyy, kun jokainen liittyy nuottien kudelmaan omalla vuorollaan. Soittajalla voi olla käytössään kaksi tai useampia kelloja. Ohjelmistossa on sovituksia klassisen musiikin helmistä ja myös
esim. elokuvasävelmistä. Ryhmän opettajina toimivat Elina Kirkinen ja Mari
Lehtinen.

KotkaGospel
Kuoro laulaa amerikkalaista gospelia. Kuoro ottaa uusia laulajia
laulukokeen kautta. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
kanttori Jarmo Kaijansinkkoon p. 044 7529502

Chimeyhtye Klangin konsertti Pyhtään kirkossa sunnuntaina 13.10. klo 17.

Siskolle kans!

(5.9. alkaen)

Vaikka Suomessa tasa-arvo on itsestäänselvyys, miljoonille naisille vapaus kulkea,
ilmaista mielipiteitään ja toimia itsenäisesti on vain unelma. Naisen elämää voivat
rajoittaa hyväksikäyttö, köyhyys, häpeä, sairaus, kouluttamattomuus tai yhteisön
arvojärjestys. Esimerkiksi Intiassa ajatellaan yleisesti, että tyttö on rasite, sillä
hänelle on annettava myötäjäiset. Naisten ympärileikkaus jatkuu Afrikassa, vaikka
monessa maassa laki kieltää sen.
Kansainvälinen Toivoa naisille -työ (aiemmalta nimeltään Hanna-työ) toimii sen
puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailmaa voisivat kuulla olevansa
arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri,
jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee yli 60 000
naista eri puolilla maailmaa. Samalla kalenteri välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa. Työhön liittyvät Toivoa naisille -radio-ohjelmat. Puolet
ohjelma-ajasta on käytännön neuvoja, toinen puoli kristillistä sisältöä.
Hanna-työn hyväksi kahvitellaan, kahvakuulaillaan ja kokoonnutaan yhteen. Samalla tehdään medialähetystyötä: kerätty tuotto ohjataan Naiset toivon lähteellä
-radio-ohjelmille. Suomalaiset hannat kustantavat näitä ohjelmia jo kahdeksalla
kielellä Indonesiaan, Intiaan, Kambodžaan ja Turkkiin.
Etelä-Kymenlaakson alueella toimii rovastikunnallinen Hanna-piiri. Piirin seuraava
koontuminen on tiistaina 27.8. klo 17.30-19.30 Pyhtään kirkossa.

Hiljaisuutta, pyhyyttä
ja läsnäoloa arkeen
- arkiretriitin aloituspäivä
la 14.9.2019 klo 10-15
Kymin kirkolla,
os. Suntionkatu 18
Arkiretriitin aloituspäivässä on hiljaisuuden joogaa, tunnemaalausta,
yhteinen kasvisruokalounas, kirkkopäikkärit ja tietoa kristillisestä meditaatiosta.
Saat mukaasi lukuohjelman neljäksi viikoksi ja ohjeet, joiden mukaan voit
hiljentyä kotonasi päivittäin noin puolen tunnin ajan.
Mukaan mahtuu 25 henkilöä.
Päivän hinta 10 euroa.
Ilmoittaudu viimeistään 5.9.2019 http://bot.fi/2zxv
Lisätietoa:
Riikka Klaavu-Pihlajamaa
riikka.klaavu-pihlajamaa@evl.fi
050 542 0942

Virsiä ja viiniä -ilta

Kävele Naiselle Ammatti Kotkassa
syyskuussa

Kotka-Kymin seurakunta järjestää ensimmäisen
virsiä ja viiniä illan ravintola Vaustissa pe 4.10.
alkaen klo 19. Illassa lauletaan virsiä yhdessä
ja tavataan vanhoja ja uusia tuttuja. Illan aikana voit esittää omia toivevirsiä ja joukkoon
voit liittyä itselle sopivaan ja sopivaksi aikaa.
Tilaisuuden kokonaiskesto on noin kaksi tuntia.
Tarjoilu on omakustanteista.
Tied. suvi.kervinen@evl.fi.

CLUB FOR FIVE

-HILJAINEN HETKI

Su 3.11. klo 18
Kotkan kirkko

Järjestäjät suunnittelivat tapahtumaa Kahvila Myllyttäressä. Kuvassa Suvi Luoto Kotkas liikutaa yhes
-hanke (vasemmalla), Airi Halonen Naisten Pankki Kotkasta (edessä), Johanna Hasu Monikulttuurinen toimintakeskus Myllystä (takana) ja Maarit Koskensalo-Tiainen Kotka-Kymin seurakunnasta.
Kuva: Heidi Nevalainen.

Kotkassa kävellään ja hölkätään hyvässä tarkoituksessa syyskuussa. Kävele
Naiselle Ammatti –tapahtumalla tuetaan naisten ja tyttöjen koulutusta, toimeentuloa ja yrittäjyyttä kehitysmaissa Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.
Naisten Pankin organisoima kampanja järjestetään Suomessa jo kymmenettä
kertaa.
Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 15.9. klo 11.30 alkaen Kotkan Kauppatorilla. Aluksi lämmitellään lattareiden tahdissa, ja liikkeelle lähdetään yhdessä klo
12. Voit osallistua joko noin kilometrin mittaiselle kulttuurikävelylle tai noin 5
km:n pituiselle kimppahölkälle. Molemmilla reiteillä liikutaan ohjatusti vetäjien
mukana.
Lenkkeilyn jälkeen palataan Kauppatorille, missä on mahdollisuus kahvitella
hyvässä seurassa ja kuunnella lisää latinorytmejä.

Liput ennakkoon 22,50€
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 18€
Lapset (alle 18v.) 13,50€
Ryhmät (min 10 hlö) 18€
Liput ovelta 25€
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 20€
Lapset (alle 18v.) 15€
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.

Liput Tiketti.fi tai ovelta

Tapahtumaan voi halutessaan ilmoittautua ennakkoon Naisten Pankin internetsivuilla (www.naistenpankki.fi) ja lahjoittaa samalla sopivaksi katsomansa
summan. Yksi nainen saa ammatin 30 eurolla, mutta kampanjaan voi osallistua
myös vapaavalintaisella summalla. Liittymällä tapahtuman Facebook-sivulle
voit lisäksi haastaa ystäväsi, yhteistyökumppanisi tai kenet tahansa mukaan
kävelylle ja lahjoittamaan.
Kotkan hyväntekeväisyyskävelyä järjestävät yhteistyössä Naisten Pankki Kotka,
Kotka-Kymin seurakunta, Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly, Kotkan Harraste ry, Kotkas Liikutaa Yhes, EasyFit, LadyLine ja Kaks7 Cafe & Bar.

“

Tapahtumat Kotkassa
JUMALANPALVELUKSET:
Sunnuntaisin klo 10 messu Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla kirkoissa.
Torstaisin 5.9. alkaen klo 18 Arjen
hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 1.9. klo 10 Messu Langinkosken
kirkossa. Jukka Lopperin eläkkeellelähtö -juhla. Pyhäkoulu.

“

Su 8.9. klo 15 Luontokirkko. Retki luontoon
Santalahden luontopolulle. Yhteinen lähtö
Santalahden parkkipaikalta klo 15. Retken
varrella kirkkohetki,
luontopolun kiertämisen jälkeen seurakunta
tarjoaa nuotiopaikalla
kirkkokahvit, -mehut ja
pullat. Halutessasi voit
ottaa omat makkarat.
Muistathan säänmukaisen varustuksen ja
istuinalustan. Retki on
yhtälailla sopiva niin
lapsiperheille, aikuisille kuin senioreillekin.
Su 8.9. klo 10 Radio Messu Kymin
kirkossa. Messu radioidaan. Messun jälkeen tarjolla possokahvit.
Su 8.9. klo 18 Iltamessu Kotkan
kirkossa. (Huom! su 8.9. ei ole klo
10 messua Kotkan eikä Langinkosken kirkoissa)
Su 15.9. klo 12 Haltijantien kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa.
Su 15.9. klo 17 Yhessä -messu
Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Mukana mm. Paljain jaloin §
co –bändi.
Su 22.9. klo 10 Messu Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Terveydenhuollon kirkkopyhä.
Sairaalapastorit Konttaniemi ja
Hietanen. Musiikissa Kipsikurkut.
Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus. Pasi Pöllänen luo lyhyen
katsauksen aiheeseen Kristillinen
valtioihanne julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon taustatekijänä
keskiajalta tähän päivään saakka.
Pyhäkoulu saarnan aikana.
Su 29.9. klo 13 Ruotsinkielinen
messu Kotkan kirkossa.
Ke 2.10. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
Su 6.10. klo 14 Saksankielinen
messu Kotkan kirkossa. Messun
jälkeen kirkkokahvit kirkossa.
Messun toimittaa saksankielinen
pappi Hans-Christian Beutel.
Su 6.10. klo 18 Elokuvamusiikin
iltamessu Kymin kirkossa. Tapahtuma on osa Kolahtaako-elokuvaviikkoa. Marjo Kiljusen lähtösaarna.

Su 13.10. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa. Ulkosaarista lähdön
muistojumalanpalvelus. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja saarista
lähdön 80-vuotisjuhla Kotkan
srk-keskuksessa.
Su 13.10. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Vanhusten viikon
kirkkopyhä. Pyhäkoulu. Messun
jälkeen kirkkokahvit Toivonsalissa.
Su 27.10. klo 13 Ruotsinkielinen
messu Kymin kirkossa.
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MUSIIKKI:
Ti 27.8. klo 12 Toivonlaulajien
harjoitukset Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Kuoroon ovat
tervetulleita myös uudet laulajat.
Kuoroa johtaa kanttori Tarja Silvennoinen, p. 041 462 6203. Kuoro
harjoittelee viikoittain.

Ke 28.8. klo 12 Lounaskonsertti
Kotkan kirkossa. Lauluyhtye Seksti. Vapaa pääsy. Kolehti musiikkityölle.
Ke 28.8. klo 17 Lauluämpäri-kuoron harjoitukset Kotkan srk-keskuksen salissa. Kaikille avoin
Lauluämpäri -kuoro. Tervetuloa
kaikki laulusta ja kuoroharrastuksesta kiinnostuneet! Kokoontuu viikoittain. Lisätiedot: kanttori
Jenny Kallberg.
To 29.8. klo 18 Kirkkokuoron harjoitukset Karhulan srk-keskuksessa. Kuoroon ovat tervetulleita myös uudet laulajat! Kuoroa
johtaa Tarja Silvennoinen, p. 041
462 6203. Kuoro harjoittelee viikoittain.
To 5.9. klo 17 Ukulele-ryhmä Kotkan srk-keskuksen salissa. Rentoa yhdessäoloa ukulelen soittoa
treenaillen. Helppoja sointuja ja
pieniä melodioita opetellen. Kokoontuu parillisin viikoin. Lisätiedot: kanttori Jenny Kallberg.
To 19.9. Kirkkomusiikin päivä
Kotkassa
• klo 9-11 Kanttorit tavattavissa
Kotka Prismassa- kahvia ja musiikkitoiminnan esittelyä
• klo 12 Urkuvartti ja urkujen esittely Kotkan kirkossa
• klo 17 Lauluyhtye Seksti Kotkan
kaupungin kirjastossa
• klo 19 Kirkkomusiikkikonsertti
ja yhteislaulua Kotkan kirkossa
kaikki ryhmät mukana.
Ke 27.9., 9.10. ja 20.11. klo 18 Rakkaimmat hengelliset laulut Karhulan srk-keskuksessa.
Pe 4.10. klo 12 Organ Friday
-konsertti Kotkan kirkossa. Jaana Jokimies ja musiikkiopiston
urkujensoiton oppilaat. Vapaa
pääsy.
Su 6.10. klo 16 Karhulan Mieslaulun kahvikonsertti Karhulan
srk-keskuksessa. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10e.
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Su 8.9. klo 10 Messu Kymin kirkossa.
Messu radioidaan. Messun jälkeen tarjolla possokahvit.
SANA JA RUKOUS:
Ma 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10.,
11.11. ja 25.11. klo 18.30-20.30
Healing Rooms –rukousklinikka
Karhulan srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi. Piiri kokoontuu parillisina viikkoina.
To 5.9., 10.10., 24.10. ja 7.11. klo
14 Rukoushetki Kotkan kirkossa.
Rukousta yhteisten asioiden ja
jätettyjen esirukouspyyntöjen
puolesta.
Ke 4.9. klo 13 Raamattupiiri Langinkosken kirkon neuvotteluhuoneessa. Kokoontuu keskiviikkoisin
parillisina viikkoina.
Ke 4.9. klo 17 Raamattupiiri Karhulan srk-keskuksessa. Kokoontuu keskiviikkoisin parillisina
viikkoina.
Ma 9.9. klo 18 Naisten raamattupiiri Kotkan srk-keskuksessa,
2.krs. Kokoontuu maanantaisin
parittomina viikkoina.
Ti 10.9. klo 17.30 Raamattupiiri Kotkan srk-keskuksessa. Kokoontuu tiistaisin parittomina
viikkoina.
To 12.9. klo 16 Raamattupiiri Hovinsaaren toimitilassa. Piiri kokoontuu torstaisin parittomina
viikkoina.
Ma 16.9. klo 18 Rukouspiiri Kotkan
srk-keskuksen nuortentilassa.
Kokoontuu maanantaisin parillisina viikkoina.
La 21.9. klo 15 Sanan ja rukouksen iltapäivä ja -ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Vierailijoina pastori Petri Kauhanen Järvenpäästä ja esirukoilija
Heljä Markkula Tuusulasta.
Ohjelma:
• Sanan ja rukouksen iltapäivä:
klo 15 Kutsu lapseuteen, klo 16
Kutsu palvelemaan.
• Kahvitauko klo 17.
• Sanan ja rukouksen ilta: klo 18
Rukous rakentaa yhteyden seurakunnassa.
Laulua, musiikkia, opetusta, puheenvuoroja ja rukouspalvelu.
Su 20.10. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Vierailijoina illassa
kustannustoimittaja ja kääntäjä, teol.maist. Kai Takkula. Illan
aiheena Suomalaisen raamatunkäännöksen vaiheita ja Sana
elämään -kommentaariraamatun
esittely. Laulu- ja musiikkiryhmä
Onesimus. Laulua, musiikkia,
opetusta, puheenvuoroja ja rukouspalvelu. Iltakahvit.
To 31.10. ja 14.11. klo 18 Sisälle sanaan –raamattuluento ja
keskusteluryhmät Aittakorven
srk-talossa. Raamattuluennot
pitää pastori Tero Hietanen. Iltapala ja keskusteluryhmät luennon jälkeen ilmoittautuneille.
Luennolle voi osallistua ilmoittautumatta. Piiri kokoontuu joka
toinen viikko.
Su 17.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
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DIAKONIA:
Ma 16.9., 14.10. ja 11.11. klo 13-14.30
Supertoivokerho liikuntaesteisille Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Kerhoon on järjestetty
invataksikuljetus, jonka hinta 3
€/ kerhokerta. Lisätiedot: Anne
Kuusisto, p. 041 462 6215. Kerho
kokoontuu kerran kuussa maanantaisin.
Ke 18.9. klo 12 Vanhemman väen
ruokailu Aittakorven srk-talossa.
Jatkuu viikoittain.

Ke 18.9. klo 13 Aittakorven keskiviikkokerho Aittakorven srktalossa. Jatkuu viikoittain.
Ke 18.9. klo 12-13.30 Hopeakerho
Hovinsaaren toimitilassa, Runebergink. 2. Lisätiedot Elisa Järvimäki, p. 041 540 3011. Jatkuu
viikoittain.
To 19.9. klo 11.30 Eläkeikäisten
torstaikerho aloittaa syyskautensa Kotkan srk-keskuksessa.
Kerho-ohjelmaan kuuluu lounas.
Hinta 7 €. Ilm. pe 13.9. menn., p.
040 196 7505. Kerho kokoontuu
viikoittain.
Ma 23.9., 21.10. ja 11.11. klo 11.30 13 Sunilan kerho Sunilan srk-talolla. Sunilan kerho kokoontuu
Sunilan srk-talolla (Valliniemenkatu 2), kerran kuussa maanantaisin. Kerho on tarkoitettu senioreille. Lisätiedot: Diakoni Maarit
Kinnunen p. 044 752 9519.
Ti 22.10. ja 4.12. klo 14-15.15
Mielenterveyskerho Karhulan
srk-keskuksen alasalissa, Karhulantie 31.

•••

LÄHETYS:
Ke 28.8. klo 9-12 kesän viimeinen
Lähetyskahvio Karhulan srk-keskuksessa.
La 31.8. klo 12 Elomarkkinat Hovinsaaren hoivakoti 1:ssä.
Ma 9.9. klo 9 Kutomopiiri Langinkosken kirkon alakerrassa. Jatkuu
viikoittain.
Ma 9.9. klo 14 Metsolan lähetyspiiri Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Jatkuu viikoittain.
Rukousta ja lähetyksen ajankohtaisia asioita ja tietysti kahvihetki.
Ma 9.9. klo 17 Kässäpiiri Karhulan
srk-keskuksessa. Jatkuu maanantaisin 2.12. asti. Yhdessä oloa
neuleiden ja virkkausten parissa.
Joskus leikataan maton kuteita,
joskus askarrellaan ja aina juodaan kahvit.
Ti 10.9. klo 10 Lähetyksen rukouspiiri Aittakorven srk-talossa. Esirukousta lähetyksen ja lähettien
puolesta. Kokoontuu joka toinen
tiistai.
Ti 10.9. klo 12 Sukkapiiri Haltijantien kerhohuoneessa. Kokoontuu
joka toinen viikko käsitöitä tehden, kahvitellen ja rukoillen.
Ke 11.9. klo 12 Lähetyspiiri Kotkan
srk-keskuksen f-rapun kokoustilassa. Kokoontuu viikoittain. Lähetyksen ajankohtaista asiaa ja
rukousta seurakunnan nimikkolähettien ja -kohteiden puolesta
ja tietysti yhteinen kahvihetki.
Ke 11.9. klo 14.30 Metsäkulman
lähetyspiiri Sunilan srk-talolla.
Kokoontuu joka toinen keskiviikko, Raamatun, lukua ja rukousta
lähetystyön puolesta.
Ke 11.9. klo 17 Silmukka, kädentaitoryhmä Kotkan srk-keskuksessa, f-rapun kokoustilassa,
Kokoontuu joka viikko iloisesti
teetä juoden ja käsitöitä tehden,
unohtamatta rukousta.
Su 15.9., 20.10. ja 17.11. klo 14.30
Siioninvirsiseurat Karhulan
srk-keskuksessa. Kahvit klo
14.30, seurat klo 15. Siioninvirsiä
ja vapaita puheenvuoroja. Kolehti Riikka Bernekingin raamatunkäännöstyölle Namibiassa.
Ti 17.9. klo 17.30 Salotien lähe-

www.kotka-kyminseurakunta.fi puh. 040 196 7505

tyspiiri Salotie 7:ssä. Lähetyksen
kuulumisia ja rukousta lähetyksen puolesta. Klo 17.30 tarjolla
iltateetä.
Ke 18.9. ja 23.10. klo 11 alkaen
Lähetyslounas nimikkolähettien
työn tukemiseksi Karhulan srkkeskuksessa.
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AIKUISTYÖ:
Ti 27.8. klo 10 Tiistaitupa Karhulan srk-keskuksessa. Asiaa,
jumppa ja kahvit klo 10.30. Tervetuloa! Jatkuu viikoittain.
To 29.8. klo 10-12 Neulekahvio
Karhulan srk-keskuksessa. Iloista neulomista/virkkaamista pääsääntöisesti diakoniatyön käyttöön. Ohjelmassa pieni jumppa ja
tietysti juodaan kahvit. Kokoontuu joka toinen torstai.
To 29.8., 19.9., 10.10. ja 7.11. klo 17
Miesten saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Lähtö klo 16 Kotkan
srk-keskukselta, Mariankatu 14.
Ohjelmassa juttutuokioita, laulua, keskustelua ja saunomista.
Ilm. edell. päivään menn. Päivi
Ihatsulle, p. 040 196 7505.
Liikunta -ryhmät:
Ti 27.8. klo 18 Naisten jumppa
Kotkan srk-keskuksen jumppasalissa, F-rappu.
Ti 3.9. klo 19 Lentopalloa Kotkan
srk-keskuksen jumppasalissa,
F-rappu.
Ma 2.9. klo 14.30 Naisten jumppa
Aittakorven srk-talossa.
Ma 2.9. klo 15.15 Jumppa (sekaryhmä) Aittakorven srk-talossa
Ke 4.9. klo 12.35 Venytys -jumppa
Aittakorven srk-talossa.
Huom ! Jumppaa naisten jumpissa hyvän asian puolesta. Vapaaehtoinen 2 € maksu Lähetystyön
Toivoa naisille -keräyksen hyväksi. Liikuntaryhmät jatkuvat
viikoittain.

“

Gospel-lattarit™ torstaisin klo 17-18 Kotkan
srk-keskuksessa
Taivaallinen tanssitreeni kaikille naisille.
Hinta 4€/krt, tuotto
hyväntekeväisyyteen.
Ke 11.9. klo 11-13 Olohuone Karhulan srk-keskuksessa. Kaikille
avoin Olohuone -kahvio kokoontuu viikoittain. Hartaus klo 11.
La 14.9. klo 10 Hiljaisuutta, pyhyyttä ja läsnäoloa arkeen Arkiretriitin aloituspäivä Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Ohjelmassa kirkkopäikkärit, hiljaisuuden joogaa, yhteinen lounas ja tietoa kristillisestä meditaatiosta. Arkiretriitistä saat
lukuohjelman neljäksi viikoksi ja
ohjeet, joiden mukaan voit hiljentyä kotonasi päivittäin noin puolen tunnin ajan. Mukaan mahtuu
25 henkilöä.
To 26.9. ja 31.10. klo 17 Naisten
saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessäoloa,
sauna ja iltapala. Kyytitarpeesta
voi ilmoittaa Päivi Ihatsulle, p.
040 196 7505.

Tapahtumat Kotkassa
Nostalgia -leiri 4.- 6.10. Höyterissä 1980 – 2000 -luvun Höyterikansalle. Tämä on sinulle, joka
olit silloin kauan, kauan sitten
nuori ja nätti ja komea ja ennen
kaikkea Höyterin ”vakioasukas”
1980 - 2000 - luvulla; tyttöleirillä, poikaleirillä, yhteisleirillä,
nuortenleirillä, ”saappaassa”,
kursseilla, ripareilla isona, isosena leireillä, jne. ketään unohtamatta! Tervetuloa muistelemaan
menneitä hyviä Höyteriaikoja,
tapaamaan wanhoja tuttuja,
”rähjääntymään” Höyterin maastossa, saunomaan Höyterin kuuluisassa saunassa, nauttimaan
Höyterin maittavasta
ateriasta ja iltaohjemassa yhdessä … oi niitä aikoja, ”hiippailemaan” … no haloo, ei kai …kuka
jaksaa? Jöntsää, makkaraa, nuotiosavua lauluineen opetusta ja
hiljentymistä unohtamatta! Leirille voit osallistua joko pe klo 19
alkaen, jolloin leirin hinta on 35
€ tai la klo 11 alkaen, jolloin leirin hinta on 25 €. Ilm. viim. 19.9.
menn .osoitteeseen: www.kotka-kyminseurakunta.fi/8787-nostalgialeiri Ilmoittautumisen jälkeen saat vielä leirikirjeen kotiin,
vähän ennen leiriä …. ja vielä ….
olethan reipas … mukaan mahtuu
” vain ” 60 wanhaa vetureineen.

To 31.10. klo 17 - 19.30 #VALOA
-tapahtuma Karhulan Jokipuistossa. Ilon ja valon lisäksi ohjelmassa on livemusiikkia, uusien
tuttavuuksien teltta ja makkaranpaistoa, myös kasvisruokailijat on
huomioitu. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa
olemaan yhdessä valaistun pajutunnelin ääreen!
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NUORET:
Ma klo 17-20 Nuorten kerho
Strömsö Aittakorven srk-talolla.
Ke klo 17-19
Nuorten Varikko
Kotkan srk-keskuksen Nuortentila
Arkussa. Nuorten avoin kahvila.
Ke klo 19-20
Nuorten liikuntailta Kotkan srk-keskuksen
voimistelusalissa. Avoin liikunnallinen pelailuilta nuorille.
Ke klo 19-20
Nuorten Varikko Tiutisen työväentalolla. Nuorten avoin kahvila. (alk. 4.9.)
To klo 15-17.30 Nuorten Varikko
boksilla, Karhulantie 31. Nuorten
avoin kahvila.
To klo 17.30-20 Nuortenilta boksilla, Karhulantie 31.

Leffaillat tiistaisin 3.9., 1.10. ja
5.11. klo 18 alkaen Langinkosken
kirkon kirkkotuvalla.
Nuorten brunssi ja nuortenmessu sunnuntaisin 29.9., 20.10.
ja 24.11. klo 13-17 Langinkosken
kirkolla.
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TYTÖT JA POJAT:
Leirit:
• 27.-29.9. Valofiesta -leiri Ristiniemessä 3-5 -luokkalaisille •
27.-29.9. Valofestarit -leiri Höyterissä 6-8 -luokkalaisille
• 23.-25.10. Sirkus Ristiniemi 1
-leiri 1-2 -luokkalaisille
• 25.-27.10. Sirkus Ristiniemi 2
-leiri 1-2 -luokkalaisille
• 23.-25.10. Sirkus Höyteri -leiri
3-5 -luokkalaisille
• 25.-27.10. Circus show -leiri
Höyterissä 6-8 -luokkalaisille
• 15.-17.11. Kivat kemut -tyttöleiri
Höyterissä 1-3 -luokkalaisille
• 29.11.-1.12. Hauskat hipat -poikaleiri Ristiniemessä 1-3 -luok-

kalaisille
Kaikkien leirien hinta on 30 €/
leiriläinen ja niille on yhteiskuljetus. Leireille voit ilmoittautua
26.8.- 6.9. välisenä aikana osoitteessa www.kotka-kyminseurakunta.fi/7722 tai puhelimitse
ark. klo 9-15, puh. 044 752 9529.
Jokaiselle leirille mahtuu 40 leiriläistä.
Kerhot:
1.-8.- luokkalaisten kerhot käynnistyvät viikolla 39. Tiedot alkavista
kerhoista löydät viikolla 37 osoitteesta: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/7718-kerhot
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LAPSET JA PERHEET:
Kerhot:
- Kerhotoiminta on alkanut 12.8.
Kerhopaikat ja -ajat löydät
nettisivuilta: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/5407lapset-ja-perheet Vapaita päiväkerhopaikkoja voi kysellä
puhelimitse p. 044 725 9031.
Lapsiparkki tiistaisin klo 12.30-15
Sunilan srk-talolla, Valliniemenkatu 20, (3.9. alk.) 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 ette tarvitset
jo varattua paikkaa. Lapsiparkki
on maksuton ja lapset ovat vakuutettuja hoidon ajan. Mukaan
mahtuu max 15 lasta/kerta.
To 29.8. klo 16.30 Taidepolku
perheille Sunilan seurakunta-
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LÄHETYSTYÖ
Ti 27.8. klo 17.30-19.30 Rovastikunnallinen Hanna-piiri kirkossa.

Ke 25.9. klo 17-18.30 Toiminnallinen kirkkoseikkailuilta perheille
Langinkosken kirkolla.
La 28.9. klo 14 5-v synttärit. Kaikille tänä vuonna 5 vuotta täyttäville yhteiset 5-v synttärit Kotkan srk-keskuksessa. Tervetuloa
kaikki 5-vuotiaat perheineen. Ohjelmassa muskari, tanssia, askartelua ja herkuttelua. Tilaisuuden
kesto 2 tuntia.
Ma 14.10. klo 9 ja klo 10 Lasten
urkusatu ”Ruma ankanpoikanen”
lapsille Kotkan kirkon urkuparvella.
Ti 15.10. klo 18 Lasten urkusatu
”Ruma ankanpoikanen” lapsille
Kotkan kirkon urkuparvella.
Ke 16.10. klo 9 ja 10 Lasten urkusatu ”Ruma ankanpoikanen” lapsille Kotkan kirkon urkuparvella.
Ma 28.10. klo 9 ja 10 Lasten urkusatu ”Ruma ankanpoikanen”
lapsille Kymin kirkossa.
Ke 30.10. klo 9 ja 10 Lasten urkusatu ”Ruma ankanpoikanen”
lapsille Kymin kirkossa.
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MUUT:
Yhessä –illat Langinkosken kirkon Toivonsalissa:
pe 11.10. klo 18 Yhessä-ilta. Mukana mm. Paljain jaloin § co –bändi. Teemana ”Kuitenkin Sinuun
turvaudun”.
pe 8.11. klo 18 Yhessä-ilta. Mukana mm. Saviastiat –lauluyhtye.

Teemana ”Kotka rukoilee” –kristittyjen yhteinen rukousilta.
Yhessä –messut Langinkosken
kirkolla:
su 15.9. klo 17 Yhessä-messu. Mukana mm. Paljain jaloin § co –
bändi. Teemana ”Lähimmäinen”.
Su 15.12. klo 17 Yhessä-messu.
Mukana mm. Paljain jaloin § co
–bändi. Teemana ”Tehkää tie Kuninkaalle”.
Yhessä-iltoihin ja –messuihin
olet juuri sinä tervetullut! Luvassa hyvää musiikkia, hyvää Sanaa
ja hyvää seuraa. Tervetuloa!
Ke 28.8. klo 17 Meijän keittiö, yhteisöllinen ruokailu, Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Laktoositonta kotiruokaa. Ruoan hinta
3 €/hlö, lapset alle 15 v. aikuisen
seurassa ilmaiseksi. Jatkuu viikoittain.
Arkiruokailut:
• ma 2.9. klo 12-13 Arkiruokailu
Kotkan srk-keskuksessa, Mariankatu 14
• ti 3.9. klo 12-13 Arkiruokailu
Karhulan srk-keskuksessa, Karhulantie 33
• to 5.9. klo 12-13 Arkiruokailu Aittakorven srk-talossa, Luhtipolku
3.
Arkiruokailu on kotiruokalounas, minkä hinta vähävaraisille
ja työttömille on 1,50 €, muille
ruokailijoille hinta on 5 €. Ruokailut jatkuvat viikoittain
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Katso kaikki viikkotoiminta
www.kotka-kyminseurakunta.fi
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Su 20.10. klo 12 Ruotsinkielinen messu kirkossa.
Saarna Tord Carlström , messun jälkeen kirkkokahvit
Kirkonkylän seurakuntatalossa

Tapahtumat Pyhtäällä
JUMALANPALVELUKSET
Su 25.8. klo 10 Messu kirkossa.
Su 1.9. klo 10 Messu kirkossa.
Su 8.9. 13. klo 10 Messu (Elyn
kirkkopyhä) kirkossa. Saarna Erja Kalpio, messun jälkeen
kirkkokahvit ja siionin kanteleen
lauluseurat kirkossa.
Su 15.9. klo 10 Messu kirkossa.
Su 22.9. klo 10 Messu kirkossa.
Su 29.9. klo 10 Messu kirkossa.
Su 6.10. klo 10Mmessu kirkossa.
Su 13.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 20.10. klo 12 Ruotsinkielinen
messu (Itä-Uudenmaan ruotsinkielisten kirkkopyhä) kirkossa.
Saarna Tord Carlström , messun
jälkeen kirkkokahvit Kirkonkylän
seurakuntatalossa.

talolla. Ryhmä on tarkoitettu
yli 3-vuotiaille lapsille aikuisen
kanssa. Ryhmä ei kokoonnu syyslomaviikolla to 24.10. Jatkuu viikoittain.

Ti 17.9., 15.10. ja 19.11. klo 13 Keskusteluryhmä ”Yhdessä” kirkkoherranviraston taukotilassa.
La 21.9. klo 9-16 Hiippakunnallinen lähetysseminaari Haminassa.

•••

Mummomuskari Hopeakerhon
yhteydessä tiistaina 8.10. klo 14
Kirkonkylän seurakuntatalossa.
Laulattamassa Limonaatia ry..

•••

•••

DIAKONIA
Hyvän mielen kerho mielenterveyskuntoutujille alkaa syyskuun alussa Kirkonkylän seurakuntatalolla. Lisätietoja Annelta
p. 0447431105.
Ma 2.9. klo 10 Hopeakerho Mäntyrinteessä Katrilli-tilassa.
Ti 10.9. klo 14 Hopeakerho Kirkonkylän seurakuntatalossa.
Ma 16.9. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken koululla.
Ma 14.10. klo 10 Hopeakerho
Mäntyrinteessä Katrilli-tilassa.
Ma 21.10. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken koululla.

Perhekerhot maanantaisin
(omatoiminen, ei ohjaajia) klo
9-11 Pantsun talossa, keskiviikkoisin klo 9-11 Pantsun talossa
(Kärsäjärventie 1) ja torstaisin
klo 9.30-11.30 Kirkonkylän seurakuntatalossa (Pappilantie 5).
Tavataan kerhoissa!

LAPSET JA PERHEET
Päivä- ja perhekerhot aloittavat
syyskauden toimintansa viikolla
35.
Päiväkerhot toimivat Siltakylässä, Kirkonkylässä ja Hirvikoskella.
Päiväkerhoon ovat tervetulleita
3-6 vuotiaat lapset. Kerhopaikkoja voi kysellä laura.honkala@evl.fi

NUORET
Varkkarit
keskiviikkoisin klo. 16.00-19.00
Kirkonkylän srk-talolla 11.9. alkaen.
Iltapäivävarkkarit
Torstaisin 14-17 Kirkonkylän
srk-talolla 12.9, 26.9, 17.10,
Isoskoulutus
Tiistaisin klo. 18-20.00
10.9., 8.10., Paikka tarkentuu
Nuorten illat
Alkaen 8.10. Tarkemmat tiedot
ilmoitetaan myöehmmin.

www.pyhtaanseurakunta.fi puh. 044 743 1040

Leffaillat Torstaisin klo. 17-19.00
Kirkonkylän srk-talolla 10.10. alkaen.
Lisätietoja: Minna Vuokila minna.
vuokila@evl.fi, 0447431925

•••

Katso kaikki viikkotoiminta
www.pyhtaanseurakunta.fi

•••

