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Lohtuhuiveja ja hypistelymuhveja

Pyhäinpäivän
kynttilämeret
kertovat ikävästä
Jokipuistossa Valoa
elämään

Urkuviikko soi
Kotkan ja Kymin
kirkoissa
Komediallinen kirkkoseikkailu Pyhtään kirkossa

Kuva: Elina Tuuliainen

Pyhäinpäivän kynttilämeret kertovat ikävästä
Pyhäinpäivä Kotka-Kymin
seurakunnassa la 2.11.2019
Sanajumalanpalvelukset
•Klo 10 pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus Kymin kirkossa. Luetaan viime vuoden
aikana Kymin vanhalle hautausmaalle,
Helilän hautausmaalle, Helilän kappelihautausmaalle, Hurukselan hautausmaalle
ja Kirkonmaan saarihautausmaalle haudattujen nimet ja sytytetään muistokynttilät.
•Klo 15 pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa. Luetaan viime vuoden aikana Parikan hautausmaalle, Kotkan vanhalle hautausmaalle, Mussalon hautausmaalle, mereen ja muualle haudattujen
nimet ja sytytetään muistokynttilät.

Pyhäinpäivä on hiljainen ja harras kirkkopyhä, jolloin muistellaan aiempia kristittyjä sukupolvia ja kiitetään
kuoleman jälkeisestä elämästä.
Kuva: Anni Sepponen.

Pyhäinpäivän viikonloppuna hautausmaiden portit ovat auki yötä päivää, sillä ihmiset
käyvät sankoin joukoin sytyttämässä kynttilöitä läheistensä haudoille. Hautausmaiden
siunauskappeleissa pidetään hartaushetkiä.
Monen omainen tai ystävä on haudattu
muualle, ja heille omistetut muistelupaikat
täyttyvät kynttilöistä. Pyhäinpäivä on hiljainen
ja harras kirkkopyhä, jolloin muistellaan
aiempia kristittyjä sukupolvia ja kiitetään
kuoleman jälkeisestä elämästä.

ryhdyttiin viettämään erillisten muistopäivien lisäksi yhteistä kaikkien pyhien
päivää.

Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan vietettävä
pyhäinpäivä on Suomessa
hiljainen ja harras päivä, jolloin
omaiset vievät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia.

Jumalanpalveluksissa
muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita seurakuntalaisia.

“

Marraskuussa, vuoden pimeimpään aikaan vietettävä pyhäinpäivä on Suomessa
hiljainen ja harras päivä, jolloin omaiset
vievät edesmenneiden läheistensä haudoille kynttilöitä, seppeleitä ja kukkia. Kirkoissa
pyhäinpäivä on neljänneksi suosituin kirkkovuoden pyhistä.
Jumalanpalveluksissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen kuolleita seurakuntalaisia. Monissa seurakunnissa luetaan heidän
nimensä ja heidän muistokseen sytytetään
kynttilöitä.
Pyhäinpäivän juuret ulottuvat ensimmäisille
kristillisille vuosisadoille. Uskonsa tähden
kuolleiden kristittyjen muistopäiviä vietettiin heidän kuolinpäivinään. 300-luvulla

Pyhäinpäivää vietetään 31.10. ja 6.11. välille
sattuvana lauantaina. Pyhäinpäivän nimi
oli aikaisemmin pyhäinmiestenpäivä ja sitä
vietettiin kiinteästi aina 1.11. Monessa maassa
pyhäinpäivää vietetään edelleen marraskuun
ensimmäisenä päivänä, mutta Suomessa se
sai nykyisen paikkansa ja nimensä vuonna
1955.

“

Alunperin pyhäinpäivä oli omistettu kaikille uskonsa puolesta kuolleille marttyyreille.
Nykyään päivä on yleinen muistojuhla kaikille vainajille uskonnosta riippumatta.
Mene verkkoon tai kirkkoon
Hautausmaalla voi käydä pyhäinpäivänä
myös virtuaalisesti. Sivustolla www.pyhainpaiva.fi nähdään suoraa lähetystä Hietaniemen hautausmaalta, muualle haudattujen
muistopaikalta. Tunnisteella #sytytänkynttilän voi jakaa kuvia Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Kynttiläkuvan voi jakaa
myös Facebook-tapahtuman Pyhäinpäivä –
Sytytän kynttilän seinällä.

Alunperin pyhäinpäivä oli omistettu kaikille uskonsa
puolesta kuolleille marttyyreille. Nykyään päivä on
yleinen muistojuhla kaikille vainajille uskonnosta
riippumatta.
Kuva: Anni Sepponen.

Pyhäinpäivän hartaudet
•Klo 15 Metsäkulman kappelissa luetaan
viime vuoden aikana Metsäkulmalle haudattujen nimet ja sytytetään muistokynttilät.
•Klo 17 Laajakosken kappelissa luetaan
viime vuoden aikana Laajakoskelle haudattujen nimet ja sytytetään muistokynttilät.
•Klo 17 Langinkosken kirkossa Lauluja
särkyneille. Petri Laaksosen ja Anna-Mari
Kaskisen laulujen ympärille rakentuva kirkkohetki. Laulujen lisäksi luvassa runoja,
raamatun tekstejä ja rukousta. Tilaisuutta
on toteuttamassa Lauluyhtye Seksti, jonka
säestyksistä vastaa Jarmo Kaijansinkko ja
soitinyhtye sekä pastori Maarit Alhosaari ja
Jari Lippo.
Muut tapahtumat
•Kahvikärry Ruustinna ja papisto päivystää
Parikan hautausmaalla klo 12-19.
•Kotkan Kantaattikuoron konsertti Mozart:
Requiem yhteistyössä Kaakon Kamarikuoron ja Kotkan seudun musiikkiopiston
kanssa klo 19 Kotkan kirkossa.

Pyhäinpäivä Pyhtään
seurakunnassa
• Pe 1.11. klo 16-18 ja la 2.11. klo 14-15.30 papit
tavattavissa kappelissa ja kirkossa; glögitarjoilua.
• La 2.11. klo 16 Pyhäinpäivän kaksikielinen
messu ja vainajien muistohetki kirkossa.

Lohtuhuiveja ja hypistelymuhveja – Arkiruokailuissa
ei tarvitse syödä
käsitöitä tekemällä voi tehdä hyvää
yksin

Karhulan Kässäpiirissä kietouduttiin lohtuhuiveihin. Huiveja tehdään seurakunnan käsityöpiireissä, mutta
kuka tahansa voi lahjoittaa tekemiään huiveja lohtuhuiveiksi.
Kuva: Heidi Nevalainen

Viime keväänä tamperelainen pappi sai idean.
Hän kietoi surevan lesken harteille huivin, joka
oli lahjoitettu seurakunnalle. Ele toi lohtua
leskelle, ja syntyi ajatus lohtuhuiveista. Kotka-Kymin seurakunnan Kässäpiirissä ja Sukkapiirissä pohdittiin, miten ideaa voisi soveltaa täällä.
– Totesimme, että monenlaisissa asioissa ihmiset tarvitsevat lohtua. Ei vain silloin, kun
läheinen kuolee. Voi olla sairautta, työpaikan
menetystä tai yleisesti elämänkipua, sanoo
lähetyssihteeri Anne Hovi.
Kotkassa päätettiin, että lohtuhuiveja voi ostaa kenelle tahansa, joka tarvitsee lohtua.
Tuotto menee lähetystyöhön. Eikä hyvän jakaminen tähän jää.
– Minulle on tullut paljon lohtua huivien
tekemisestä. Olemme puhuneet, että lohtuhuiveista saavat lohtua niin tekijät, antajat kuin
saajatkin, kertoo Minna Koivula, joka on tehnyt jo lähes 30 huivia tai kaulaliinaa.
Huiveja tehdään käsityöpiireissä, mutta kuka
tahansa voi tehdä huivin ja lahjoittaa sen
seurakunnalle. Työtä voi tukea myös lahjoittamalla lankaa.

Huiveja myydään Karhulan kirkkoherranvirastossa ja lähetystyön myyjäisissä. Huivien hinnat ovat 15–40 €/kpl.

“

Hypistelymuhvi auttaa
sairasta keskittymään.

muisti-

Hypistelymuhvi auttaa muistisairasta
Kotka-Kymin seurakunnan työntekijöistä koostuva lauluyhtye Helmikellot kiertää syksyn aikana vanhainkoteja. Tuliaisiksi laulajat vievät
hypistelymuhveja muistisairaille vanhuksille.
Hypistelymuhvi auttaa muistisairasta keskittymään. Muhvin tulee olla pestävä ja kestävä,
eikä siinä saa olla osia, jotka voisivat hypistellessä irrota.
Kuka tahansa voi osallistua hypistelymuhvien
tekemiseen. Lahjoitetut muhvit voi tuoda Karhulan kirkkoherranvirastoon.

Iloinen puheensorina kuuluu jo hyvissä ajoin
ennen puoltapäivää. Pöydissä istujat odottavat arkiruokailun alkamista ja tuntuvat vaihtavan kuulumisia. Kotka-Kymin seurakunnan
arkiruokailuissa ajatuksena onkin, että hyvän
ja edullisen ruuan lisäksi tarjolla on myös
seuraa.
– Että kenenkään ei tarvitsisi yksin kotona
syödä. Tekee tutkitustikin hyvää syödä yhdessä, perustelee vapaaehtoistyön koordinaaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaa.
Seurakunta järjestää viikoittain kolme
arkiruokailua, Kotkansaarella, Karhulassa ja
Aittakorvessa. Ruokailut ovat kaikille avoimia.
Tarjolla on terveellistä kotiruokaa, jonka tekee seurakunnan oma keittiöhenkilökunta.
– Joka kerta tulee palautetta, että ruoka oli
hyvää ja kokeille kiitos, kertoo Klaavu-Pihlajamaa.
Kotka-Kymin seurakunnan arkiruokailut
• maanantaisin Kotkan srk-keskus,
Mariankatu 14, klo 12–13
• tiistaisin Karhulan srk-keskus,
Karhulantie 33, klo 12–13
• torstaisin Aittakorven srk-talo,
Luhtipolku 3, klo 12–13
Hinta vähävaraisille ja työttömille 1,50€,
muille ruokailijoille 5 €.

Kotkassa ja Haminassa hiljennytään muistamaan päihteisiin kuolleita
Kotkassa ja Haminassa vietetään päihteisiin
kuolleiden muistohetkeä marraskuussa.
Tilaisuudet järjestetään tiistaina 5.11. klo 18
Kotkan kirkossa ja Haminan Marian kirkossa.

saada toivoa elämään. Että voisi hiljentyä
hetkeksi tämän asian äärelle, kuvailee vs. erityisnuorisotyönohjaaja Jonna Anttila Kotka-Kymin seurakunnasta.

Muistohetkessä hiljennytään ja sytytetään kynttilöitä, joilla muistetaan päihteisiin
kuolleita. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista jäädä kirkkoon hiljentymään tai keskustelemaan työntekijän kanssa.

Muistohetki on avoin kaikille, joita asia koskettaa. Paikalle voi tulla esimerkiksi, jos lähipiirissä on päihteisiin menehtyneitä.

– Viime vuoden muistohetki välitti toivoa
tilaisuuteen osallistuneille. Tälläkin kertaa ajatuksena on, että osallistujat voisivat

Päihteisiin kuolleiden muistohetkien järjestelyissä mukana ovat Kotka-Kymin ja Hami-_
nan seurakunnat sekä Kakspy ry ja Kaakkois-Suomen Sininauha ry.

Karhulan Jokipuistossa saadaan taas
Valoa elämään

Ihmisoikeuskellot soivat
Kotkan kirkoissa to 24.10.

Ekumeenista Vastuuviikkoa vietetään 20.27.10.2019 teemalla Ihmisoikeuspuolustajat.

#Valoa Tapahtuman ideana on keskittyä asioihin, jotka tuovat valoa elämään.
Kuva: Elina Tuuliainen

#Valoa-tapahtuma järjestetään jälleen
Karhulan Jokipuistossa torstaina 31.10.
Tapahtuma on osa valtakunnallista evankelisluterilaisen kirkon #Valoa-kampanjaa,
jonka tarkoituksena on tuoda valoa syksyn
pimeyteen.
– Kun tulee syksy ja pimeää, voi tuntua, ettei
oikein jaksaisi. Tapahtuman ideana on keskittyä asioihin, jotka tuovat valoa elämään,
kertoo vs. erityisnuorisotyönohjaaja Jonna
Anttila Kotka-Kymin seurakunnasta.
Tapahtuma järjestetään nyt kolmatta kertaa. Ensimmäisenä vuonna kävijöitä oli n.
200 ja viime vuonna jo 700. Viimevuotisen
palautteen perusteella tapahtumaa on myös
kehitetty.
– Tänä vuonna tapahtumaan tulee uusien
tuttavuuksien teltta, jossa on helpompi
kohdata ja tutustua uusiin ihmisiin. Tämä
toivottavasti madaltaa kynnystä osallistua

myös heille, jotka saapuvat tapahtumaan
yksin.
Edellisvuosien tapaan Jokipuistossa valaistaan pajutunneli, jonka sisällä voi ottaa
valokuvia photobooth-valokuvausseinän
äärellä. Puistossa on myös heijastinpuu, josta
kävijät voivat poimia mukaansa heijastimen.
Livemusiikkia esittävät Hadjeflay ja Eagle
City Duo. Lauluyhtye Helmikellot johdattavat
yhteislauluihin. Grillimakkaraakin on kävijöille tarjolla.
#Valoa-tapahtuma on kaikille avoin ja myös
lapsiystävällinen tapahtuma. Tapahtumaa
järjestää Kotka-Kymin seurakunnan kasvatus yhdessä isoskoulutusryhmän kanssa.
Yhteistyössä on mukana lisäksi Kotkan kaupungin puistotoimi.
#Valoa-tapahtuma Karhulan Jokipuistossa
to 31.10. klo 17–19.30.

Ihmisoikeuspuolustaja on henkilö, joka
puolustaa ihmisoikeuksia rauhanomaisesti. Vastuuviikolla vietetään myös 24.10.
YK:n päivää ja Rauhan, ihmisoikeuksien ja
kansainvälisen vastuun rukouspäivää, eli toista rukouspäivää. Tuona päivänä soitetaan
myös ihmisoikeuskelloja eri puolilla Suomea
klo 17.
Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman
maailman puolesta. Vuodesta 1979 alkaen
vuosittain toteutetun Vastuuviikon tarkoitus
on saada ihmiset pohtimaan, kyselemään ja
arvioimaan omaa elämäntapaansa suhteessa maailman tilaan.
Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden
tarkoituksena on nostaa esille maailman
alkuperäiskansojen kielten tilanne. Tavoitteena on teemavuoden kautta mm. lisätä
tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä
ja niiden uhanalaisuudesta ja kehittää ja
standardisoida kieliä. Maailman noin 6700
kielestä yli 40 % on uhanalaisia. Näistä
suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä.
Ekumeeninen
vastuuviikko
osallistuu
Saamen kielten viikon viettämiseen, joka
ajoittuu samalle viikolle kuin Vastuuviikko.
- Me olemme etuoikeutettuja. Suomalaisina nautimme monista ihmisoikeuksista, jotka ovat meille itsestään selviä. Suurimmalle
osalle maailman ihmisistä perustavanlaatuiset ihmisoikeudet tai ihmisarvon toteutuminen eivät ole arkipäivää. Ihmisoikeuksia
loukataan valtioiden, viranomaisten, ryhmien ja läheisten toimesta. Loukkauksilla rajoitetaan elämän mahdollisuuksia, riistetään
henkilön vapaus tai jopa ihmisen henki.
Toisen ihmisen arvo Jumalan kuvana ja
lähimmäisen rakastaminen on erottamaton
osa kristillistä uskoa, siksi on tärkeä vaatia ihmisoikeuksien toteutumista kaikkialla ja kaikille, myös täällä Suomessa, toteaa
Kotka-Kymin seurakunnan maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen.
Ihmisoikeuskellot to 24.10. klo 17 Kotkan,
Kymin ja Langinkosken kirkoissa.
Kotkan kirkossa ihmisoikeuskellot-tilaisuus.
Tule kuuntelemaan kun kirkonkellot soi ihmisoikeuksien puolesta! Soiton jälkeen klo
17.10 musiikkihetki. Kahvi-tee-tarjoilu.

Urkuviikko soi Kotkan ja Kymin
kirkoissa

Puolalainen huippu-urkuri Krzysztof Urbaniak konsertoi Urkuviikolla Kotkan kirkossa ja opettaa Sibelius-Akatemian kurssilla.

Kotkan Urkuviikkoa vietetään jälleen marraskuussa. Ohjelmassa on viisi eri konserttia,
joista neljä järjestetään Kotkan kirkossa ja
yksi Kymin kirkossa. Urkuviikko ulottuu nyt
ensimmäistä kertaa myös Kymin kirkkoon.

viikon päävieras, urkuri Krzysztof Urbaniak
on myös lupautunut opettamaan kurssilla.
Urkukurssin päätöskonsertti päättää Urkuviikon ohjelman torstaina. Päätöskonserttiin
on vapaa pääsy.

– Kun saimme Esa Pietilän ja Pétur Sakarin
esiintyjiksi, ajattelimme että Kymin kirkko
voisi sopia heille paremmin. Kymin kirkossa on myös hyvät urut ja mietimme, että
niitäkin voisi Urkuviikolla hyödyntää, kertoo
kanttori Irina Lampén Kotka-Kymin seurakunnasta.

Kotkan Urkuviikko on jokavuotinen urkufestivaali, jota on järjestetty jo vuodesta 1998 alkaen. Urkuviikon järjestäjiä ovat Kotka-Kymin
seurakunta, Taideyliopisto Sibelius-Akatemia
ja Kotkan kaupunki.

Saksofonitaiteilija Pietilä ja urkutaiteilija
Sakari esittävät Kymin kirkossa improvisaatioita ja klassikoiden helmiä. Duo esittää tunnettuja teoksia eri aikakausilta versioiden
niitä yllätyksellisesti ja improvisoiden. Pietilä
on yksi Suomen merkittävimmistä saksofonisteista. Sakari tekee kansainvälistä uraa
urkutaiteilijana ja on saanut useita palkintoja levytyksistään.
Urkuviikko käynnistyy Kotkan kirkossa sunnuntaina 24.11. kotkalaisten urkureiden
yhteiskonsertilla, jossa on ohjelmassa mm.
nelikätistä urkumusiikkia, jazzia ja tangoa.
Tiistaina nautimme Urkuviikon päävierailijan, puolalaisen huippu-urkuri Krzysztof
Urbaniakin esityksestä. Hän on menestynyt
useissa urkukilpailuissa ja toimii nykyään
kilpailujen tuomaristossa. Hän myös opettaa
urkujen soittoa Krakovassa.
Urkuviikon aikana Sibelius-Akatemia järjestää Kotkan kirkossa urkukurssin, johon
osallistuu pääsääntöisesti Sibelius-Akatemian urkujensoiton opiskelijoita. Joka vuosi
kurssille on osallistunut lisäksi muutama
opiskelija Pietarin konservatoriosta. Urku-

Kotkan Urkuviikko
24.–28.11.2019
•su24.11. klo16 Kotkankirkko:OrganGala–
Kotkalaisten urkureiden yhteiskonsertti
Mukana Mikko Hauhia, Matti Vaakanainen,
urkuduo Jaana Jokimies ja Irina Lampén,
Jarmo Kaijansinkko.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
• ma 25.11. klo 19 Kotkan kirkko: Barokin
aarteita
Anna Kalinkina (Pietari), urut.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
• ti 26.11. klo 19 Kotkan kirkko: Urkuvieras
Puolasta
Krzysztof Urbaniak (Puola), urut
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
• ke 27.11. klo 19 Kymin kirkko: Improvisaatioita ja klassikoiden helmiä
Esa Pietilä, saksofoni ja Pétur Sakari, urut
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €
• to 28.11. klo 14 Kotkan kirkko:
Urkukurssin päätöskonsertti
Vapaa pääsy

Te murheelliset - Löytyykö
tie jouluun?
Komediallinen kirkkoseikkailu Pyhtään kirkossa

Edellisvuoden aikuisten mysteeristä tutut
hahmot seikkailevat jälleen Pyhtään kirkossa. Tällä kertaa Pastori Töllander on kutsunut seurakuntansa koolle veisaamaan
synkimpiä virsiä marraskuun pimeydessä.
Samalla tarkoituksena on kerätä köyhtyneelle seurakunnalle varoja, sillä joulu
lähestyy, eikä seurakunnalla ole varaa jakaa
jouluavustuksia. Paikalla virsiä laulamassa
ovat seurakunnan kuoro sekä tietysti seurakunnasta tutut hahmot, jotka aiheuttavat
sekaannusta tilaisuudessa.
Pekka Karlsson esittää seurakunnan paimenta, pastori Töllanderia.
- Minua kiinnostaa rakentaa koominen
hahmo, joka sisältää myös traagisen puolen.
Pastori Töllanderhan on valepappi, mutta
miten hän on päätynyt tähän asemaan, se
selvinnee tulevassa seikkailussa, jossa valotetaan vähän myös Töllanderin ja veljensä
haudankaivajan perhetaustaa. Kiinnostavaa
hahmossa on se, että hän noudattaa hyvin
entisaikojen pastorin ulkoisia tuntomerkkejä, kuten auktoriteetin asemassa olemista,
mutta käytännössä hän epäonnistuu siinä
joka kerta, kertoo Karlsson hahmostaan.
- Virsissä minua kiehtovat erilaiset tunteet,
joita virret herättävät. Virsien rakennetta ja sanomaa voi tulkita monin eri tavoin,
myös tieteen, ei pelkästään tunteen keinoin.
Esimerkiksi, mikäli virret herättävät omassa
mielessä kiusaantuneisuutta, voi olla hyvä
suodattaa vähän ja etsiä muita tulkintatapoja, toteaa Pekka Karlsson synkkien virsien kiehtomisesta.
Esitys sijoittuu historiaan, noin 1940-luvulle.
Esityksessä veisataan tuttuja körttivirsiä,
jotka ikään kuin kommentoivat esityksessä
tapahtuvia kohtauksia. Siinä sivussa ratkotaan muutamia esiin tulevia pulmia yhdessä
yleisön kanssa. Varsinainen loppuratkaisu
on yleisön käsissä, mutta jonkinlaista iloa
ja joulumieltä saattaa olla luvassa.
Komediallinen kirkkoseikkailu aikuisille
Pyhtään kirkossa ti 19.11. klo. 19.00

Kotka-Kymin kirkkokuorolla 110 lasissa

Yö kirkossa -tapahtuma 10-14-vuotiaille
Kymin kirkossa 8.-9.11.2019.
Luvassa yhteistä ohjelmaa,
olemme netin kautta yhteydessä Rovaniemen kirkkoon,
jossa myös on Yö kirkossa -tapahtuma, iltapala ja aamupala.
Ilmoittautuminen: http://bot.fi/336i
27.10.2019 mennessä.
Kolmekymmentä ensimmäistä mahtuu mukaan.
LisätietojaHeidi Nykvistiltä p. 041 462 6206 (myös Whatsapp) tai heidi.nykvist@evl.fi

Kotka-Kymin kirkkokuorossa on kolmisenkymmentä jäsentä. Etenkin miehiä toivotaan lisää, mutta kaikki
laulutaitoiset ja –haluiset ovat tervetulleita.
Kuva: Heidi Nevalainen.

110-vuotias Kotka-Kymin kirkkokuoro jaksaa
uudistua ja tuottaa iloa. Juhlavuotta juhlistetaan konsertilla 17. marraskuuta.
Muutama vuosi sitten Marjukka Taavitsainen
kirjoitti listan: Innostunut ja innostava johtaja,
kuorosiskot- ja veljet, uudet laulut, liikkeellelähtö kotoa… Yhteensä listaan tuli kymmenen kohtaa. Listan aiheena oli ”Mikä minulle
on tärkeää kirkkokuorossa”.
Kirkkokuoro on todella ehtinyt muodostua
tärkeäksi Taavitsaiselle. Hän on nimittäin
laulanut Kotka-Kymin kirkkokuorossa jo vuodesta 1982. Silloin tosin kuoro oli vielä Kymin
kirkkokuoro ja Kotkan kolmella eri seurakunnalla oli kaikilla omat kirkkokuoronsa. Nyt
entinen Kymin kirkkokuoro on Kotka-Kymin
seurakunnan ainoa perinteinen kirkkokuoro.
Marjukka Taavitsainen päätyi mukaan kuoroon
tuttavan innoittamana.
– Minulla oli silloin 2- ja 3-vuotiaat tytöt.
Pienten lasten äidille oli ihanaa, että sai lähteä
johonkin.
Taavitsaisen kuorokokemus on pitkä, mutta
muutama kirkkokuoron jäsen on ollut mukana
vieläkin kauemmin. Esimerkiksi Seija Jokitalo
tuli Kymin kirkkokuoroon vuonna 1971.
– Olin täyttänyt 30 vuotta ja ajattelin, että nyt
olen jo niin vanha, että voin mennä kirkkokuoroon, Jokitalo muistelee nauraen.
– Mutta kun tulin kuoroon, yllätyin. Kuorossa
oli monta minua nuorempaakin jäsentä!
Kirkkokuoro ei edelleenkään muodostu pelkistä pitkäaikaisista konkareista. Lähiaikoina
esimerkiksi jaetaan useampia kuoromerkkejä kaksivuotisesta laulutaipaleesta. Haastatteluiltana ovelta kurkkaa uusi kasvo ja kysyy,
saisiko tulla mukaan, vaikkei koskaan ole
kuorossa laulanutkaan. Kuoronjohtaja, kanttori
Tarja Silvennoinen toivottaa ensikertalaisen
lämpimästi tervetulleeksi.
– Nämä on kuoronjohtajan ilonhetkiä, Silvennoinen kiittelee.
Uusia jäseniä tulee kirkkokuoroon joka vu-

osi. Tällä hetkellä laulajia on noin 30, mutta
enemmänkin mukaan mahtuisi.
– Etenkin miehiä kaivattaisiin lisää, Silvennoinen toteaa ja lupaa, että kirkkokuoroon ovat
tervetulleita kaikki laulutaitoiset ja -haluiset.

CLUB FOR FIVE

-HILJAINEN HETKI

Su 3.11. klo 18
Kotkan kirkko

Miksi mukaan sitten kannattaisi tulla? Monet
kuorolaisista kertovat, että harjoituksissa tulee
aina hyvälle tuulelle.
– Vaikka kuinka surullisia virsiä olisi veisattu, aina jää hyvä mieli, Marjukka Taavitsainen
kertoo.
– Musiikilla on kummallinen voima, Silvennoinen toteaa.
Tänä vuonna Kotka-Kymin kirkkokuoro juhlii jo
110-vuotista taivalta. Vuosien saatossa kuoro
on ehkä jopa nuorentunut.
– Ohjelma on mielestäni muuttunut. Se on nyt
nuorempaa, koskettavampaa, herkkää ja iloistakin, pohtii Taavitsainen.
– Niin, kirkkokuoro elää ajassa. Kirkon musiikkikenttä muuttuu ja kirkkokuorot elävät samassa
todellisuudessa, sanoo Silvennoinen.
Kirkkokuoron juhlakonsertti järjestetään marraskuussa. Konsertin nimi, 110 lasissa, oli Marjukka Taavitsaisen idea. Konsertin ohjelma
perustuu vuodenkiertoon. Ajatus tästä syntyi,
kun Tarja Silvennoinen pysähtyi ajattelemaan
kuoron pitkää historiaa.
– Kirkkokuoro esiintyy lähinnä jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Mietin,
että kuoro on luultavasti esiintynyt 110 kertaa
jouluna, adventtina, pääsiäisenä ja niin edelleen. Se vuodenkierto on 110 kertaa kierähtänyt
ympäri. Se on oikeastaan aika koskettava ja
mykistäväkin ajatus, Silvennoinen paljastaa.
– Ja kuoro edelleen jatkaa ja haluaa palvella
seurakuntalaisia.
Kotka-Kymin kirkkokuoron 110-vuotisjuhlakonsertti Kymin kirkossa 17.11. klo 16.

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

Kudottujen mattojen &
muiden käsitöiden
myyntinäyttely
Langonkosken kirkon Toivonsalissa
5.11.- 15.11.

Näyttely on auki tilassa olevien tapahtumien aikoina.
Tuotteiden osto:
Voit varata näyttelystä itsellesi haluamasi tuotteet nimellä ja
puhelinnumerolla olevalla lapulla.
Varatut tuotteet voi lunastaa 15.11. klo 15-16 Langinkosken kirkolta
tai Aittakorven srk-talolla Marrasmyyjäisistä 16.11. klo 11-13.

Tapahtumat Kotkassa
JUMALANPALVELUKSET
Sunnuntaisin klo 10 messu
Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla
kirkoissa.
Torstaisin klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 20.10. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 20.10. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 20.10. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Mukana
Toivonlaulajat.
Su 20.10. klo 12 Haltijantien
kyläkirkko.
To 24.10. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 27.10. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 27.10. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 27.10. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Su 27.10. klo 13 Ruotsinkielinen messu Kymin kirkossa.
To 31.10. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
La 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus
Kymin kirkossa .
La 2.11. klo 15 Pyhäinpäivän
sanajumalanpalvelus Kotkan
kirkossa.
Su 3.11. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Aikuisrippikoulun
konfirmaatio.
Su 3.11. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.

“

Su 3.11. klo 10
Koko perheen
kirkkoseikkailumessu Langinkosken kirkossa.
Ke 6.11. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
To 7.11. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 10.11. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 10.11. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 10.11. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
To 14.11. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 17.11. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 17.11. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 17.11. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Su 17.11. klo 12 Haltijantien kyläkirkko.
Su 24.11. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 24.11. klo 10 Messu Langin-

kosken kirkossa.
Su 24.11. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Veteraanien kirkkopyhä. Messun jälkeen kirkkokahvit Helilän seurakuntatalossa.
Su 1.12. klo 13 Adventsmässa i
Langinkoski kyrka.
Su 1.12. klo 14 Saksankielinen
messu Langinkosken kirkossa. Kirkkokahvit Toivonsalissa
messun jälkeen. Jumalanpalveluksen toimittaa saksankielinen pastori Hans-Christian
Beutel.
Pe 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Kotkan kirkossa. Kunniakäynti
sankarihautausmaalla.
Pe 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
Kymin kirkossa. Kunniakäynti
sankarihautausmaalla.
•••

SANA JA RUKOUS
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 24.10. klo 14 Rukoushetki Kotkan kirkossa. Rukousta
yhteisten asioiden ja jätettyjen pyyntöjen puolesta.
To 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. klo
18 Sisälle sanaan -raamattuluento ja keskusteluryhmät
Aittakorven seurakuntatalossa. Raamattuluennot pitää
pastori Tero Hietanen. Iltapala ja keskusteluryhmät luennon jälkeen ilmoittautuneille.
Luennoille voi osallistua ilmoittautumatta.
To 7.11. klo 14 Rukoushetki
Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden ja jätettyjen
pyyntöjen puolesta.

MUSIIKKI
La 2.11. klo 17 Lauluja särkyneille - tilaisuus Langinkosken kirkossa. Petri Laaksosen
ja Anna-Mari Kaskisen lauluja, runoja ja rukousta. Maarit
Alhosaari, Tarja Silvennoinen,
Lauluyhtye Seksti.
Su 3.11. klo 18 Club For Five
Hiljainen hetki konsertti Kotkan kirkossa. Liput tiketti.fi tai
ovelta.
Pe 8.11. klo 12 Organ Friday
Kotkan kirkossa. Matti Vaakanainen, urut. Vapaa pääsy.
Su 17.11. klo 14 Kotka-Kymin
Kirkkokuoron 110 vuotta konsertti Kymin kirkossa.
Ke 20.11. klo 18 Rakkaimmat
hengelliset laulut - yhteislaulutilaisuus Karhulan
srk-keskuksessa. Tervetuloa
laulamaan!
Su 24.11. klo 16 Kotkan Urkuviikko Kotkan kirkossa. Organ
gala - Kotkalaisten urkureiden yhteiskonsertti. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €.
Ma 25.11. klo 19 Kotkan Urkuviikko Kotkan kirkossa. Barokin aarteita. Anna Kalinkina,
urut (Pietari), Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €
Ti 26.11. klo 19 Kotkan Urkuviikko Kotkan kirkossa. Urkuvieras Puolasta. Krzysztof
Urbaniak, urut. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €
Ke 27.11. klo 19 Kotkan Urkuviikko Kymin kirkossa. Improvisaatiota ja klassikoiden
helmiä. Esa Pietilä, saksofoni
ja Pétur Sakari, urut. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 €
To 28.11. klo 14 Kotkan Urkuviikko Kotkan kirkossa. Urkukurssin päätöskonsertti.
Vapaa pääsy.
•••

Su 17.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Langinkosken
kirkon Toivonsalissa. Sanan
ja rukouksen illan puhujavieraana on Petri Välimäki, sielunhoidollisten ja varustavien
aineiden kouluttaja, evankelista TM. Välimäki on tehnyt yli
25 vuotta kriisipalvelu- ja sielunhoitotyötä haavoittuneiden
ja syvissä kriiseissä toimivien
ihmisten auttamiseksi, mm.
Kriisipalvelun toiminnanjohtajana, seurakunnissa sekä sielunhoidollisten ja varustavien
aineiden kouluttajana. Monet
tuntevat hänet myös vuosia
jatkuneista radio-ohjelmasarjoista tai Armon kalliolla
tv-ohjelmista. Illan aiheena
on Armon parantava voima.
Laulua, musiikkia, opetusta
ja rukouspalvelu. Kahvit illan
päätteeksi. Toivotamme sinut
lämpimästi tervetulleeksi!
To 21.11. klo 14 Rukoushetki
Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden ja jätettyjen
pyyntöjen puolesta.
To 12.12. klo 14 Rukoushetki
Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten asioiden ja jätettyjen
pyyntöjen puolesta.
•••

DIAKONIA
Ma 21.10., 11.11. klo 11.30 - 13
Sunilan kerho kokoontuu
Sunilan seurakuntatalolla
(Valliniemenkatu 2), kerran
kuussa maanantaisin. Kerho
on tarkoitettu senioreille. Lisätiedot: Diakoni Maarit Kinnunen p. 044 752 9519

To 24.10. klo 13 Kuurojen kerho Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Pe 15.11. klo 13 Supertoivokerho Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Supertoivokerho
liikuntaesteisille. Kerhoon on
järjestetty invataksikuljetus,
jonka hinta 3 euroa/ kerhokerta. Uusille kerhotulokkaille
ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Anna-Stina Tulokas p. 041
4626 205.
To 28.11. klo 13 Kuurojen joulujuhla Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Mukana Seppo
Laukkanen.

Pe 8.11. klo 18 Yhessä -ilta
Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Yhessä-iltaan olet
juuri sinä tervetullut! Luvassa
hyvää musiikkia, hyvää Sanaa
ja hyvää seuraa.
Su 17.11. klo 10 Ikäihmisten
syntymäpäiväjuhla Langinkosken kirkossa. Messu klo 10
Langinkosken kirkossa, jonka
jälkeen syntymäpäiväkahvit
Toivonsalissa (Langinkoskentie 1) kutsun saaneille ja
ennakkoon ilmoittautuneille.
Juhlakahville ilmoittautumiset 8.11. mennessä p. 040 196
7505 tai paivi.ihatsu@evl.fi

•••
LÄHETYS
Kaikille avoin olohuone
-kahvio keskiviikkoisin klo 1113 Karhulan srk-keskuksessa.
Hartaus klo 11.

To 5.12. klo 17 Miesten saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Lähtö klo 16 Kotkan seurakuntakeskukselta, Mariankatu
14. Ohjelmassa juttutuokioita,
laulua, keskustelua ja saunomista. Ilmoittautumiset edelliseen päivään mennessä Päivi
Ihatsulle p. 040 196 7505.

Su 20.10. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa. Kahvit klo 14.30, Seurat
klo 15 siioninvirsiä ja vapaita
puheenvuoroja.
Ke 23.10. klo 11 Lähetyslounas
Karhulan srk-keskuksessa nimikkolähettien työn tukemiseksi.
La 16.11. klo 11-13 Marrasmyyjäiset Aittakorven
srk-talolla. Klo 12 musiikillinen ohjelmahetki - Kassu
ja Markku. Myynnissä : kotileivonnaisia mm karjalan
piirakoita, leipää, pulla jne. ,
arpoja, käsitöitä ja ”kaikkea
kivaa”. Tervetuloa ostoksille,
ruokailemaan ja nauttimaan
iloisessa - valona yhä lyhenevässä päivässä.
Voit myös varata itsellesi tai
järjestöllesi myyntipöydän
hintaan 5e, tekstiviestillä 044
725 9291 tai sähköpostilla
anne.hovi@evl.fi., Varauksesi
vahvistetaan.
Maksu kerätään paikan päällä ja sillä olet mukana tukemassa seurakunnan nimikkolähettejä.
Su 17.11. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa. Kahvit klo 14.30, Seurat
klo 15 siioninvirsiä ja vapaita
puheenvuoroja.
Ke 20.11. klo 11 Lähetyslounas
Karhulan srk-keskuksessa nimikkolähettien työn tukemiseksi.
•••
AIKUISTYÖ
Tiistaisin klo 10 Tiistaitupa
Karhulan srk-keskuksessa.
Tiistaituvassa asiaa, jumppa
ja kahvit klo 10.30, tervetuloa!
Su 20.10. klo 12 Karjalaisten ja
sotaveteraanien kiitospäivän
juhla Kotkan srk-keskuksessa.
Ma 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12.
klo 18.30-20.30 Healing
Rooms -rukousklinikka Karhulan srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi.
To 7.11. klo 17 Miesten saunailta Höyterin leirikeskuksessa.
Lähtö klo 16 Kotkan seurakuntakeskukselta, Mariankatu 14.
Ohjelmassa juttutuokioita,
laulua, keskustelua ja saunomista. Ilmoittautumiset edelliseen päivään mennessä Päivi
Ihatsulle p. 040 196 7505.

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

•••

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.
To klo 15-17.30 Nuorten Varikko Boksilla, Karhulantie 31.
Nuorten avoin kahvila.
To klo 17.30-20 Nuortenilta
Boksilla, Karhulantie 31.
Leffaillat tiistaisin 5.11. ja
3.12. klo 18 Nuorten leffailta
Langinkosken kirkon kirkkotuvassa.
Nuorten brunssi ja nuortenmessu sunnuntaisin 20.10. ja
24.11. klo 13-17 Langinkosken
kirkolla.
•••
KOULUIKÄISET
Kerhot:
Katso kouluikäisten kerhotarjonta osoitteesta www.kotka-kyminseurakunta.fi
•••

Tapahtumatiedot jatkuvat
seuraavalla sivulla.

Tapahtumat Kotkassa
Ke 11.12. klo 17 Joululauluja
lapsiperheille Langinkosken
kirkossa.
Su 15.12. klo 16 Lasten kauneimmat joululaulut Kymin
kirkossa
•••

Tapahtumatiedot jatkoa edelliseltä sivulta.

LAPSET JA PERHEET
Lapsiparkki tiistaisin klo
12.30-15 Sunilan srk-talolla,
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 ette tarvitse jo varattua
paikkaa. Lapsiparkki on maksuton ja lapset ovat vakuutettuja hoidon ajan. Mukaan
mahtuu max 15 lasta/kerta.
Sunnuntaipyhäkoulut klo 10
Langinkosken kirkossa messun saarnan aikana.
Ma 28.10. Urkusatu Ruma ankanpoikanen lapsille klo 9 ja
10 Kymin kirkossa.
Ke 30.10. Urkusatu Ruma ankanpoikanen lapsille klo 9 ja
10 Kymin kirkossa.

La 23.11. klo 14 Kastepäivä
Langinkosken kirkossa. Kastepäivään voi tuoda kastettavaksi vauvan tai nuoren
(alle 15-vuotiaan). Seurakunta tarjoaa tilaisuudessa täytekakkukahvit kastetuille ja
heidän perheilleen. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset 8.11. mennessä Anne Läheniemelle 044
752 9499 tai anne.laheniemi@
evl.fi.
Ti 26.11. klo 17.30 Yhes pöydäs-jouluillallinen yhden
aikuisen lapsiperheille Langinkosken kirkossa. Jouluillallisen lisäksi illan aikana on
omaa ohjelmaa aikuisille sekä
toimintaa lapsille. Ilmoittautuminen jouluillalliselle on
28.10.-10.11. Mukaan mahtuu
80 henkilöä. Lisätietoja Jonna Anttila 0447259138 tai Suvi
Kervinen 0447259160.
Ke 4.12. klo 17 Joululauluja
lapsiperheille Laajakosken
kappelissa.
Ke 4.12. klo 17 Kirkkoseikkailu
Langinkosken kirkossa.

MUUT
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!
Ti 5.11. klo 18 Päihteisiin kuolleiden muistohetki Kotkan
kirkossa. Muistohetki on kaikille avoin.
Yhessä –illat Langinkosken
kirkon Toivonsalissa:
pe 8.11. klo 18 Yhessä-ilta.
Mukana mm. Saviastiat –lau-

luyhtye. Teemana ”Kotka rukoilee” –kristittyjen yhteinen
rukousilta.
Yhessä –messut Langinkosken kirkolla:
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!

• to 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.
•••

Katso kaikki viikkotoiminta
www.kotka-kyminseurakunta.fi
•••

Keskiviikkoisin klo 17 Meijän
keittiö, yhteisöllinen ruokailu, Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Laktoositonta
kotiruokaa. Ruoan hinta 3 €/
hlö, lapset alle 15 v. aikuisen
seurassa ilmaiseksi.
Arkiruokailut:
• ma klo 12-13 Arkiruokailu
Kotkan srk-keskuksessa, Mariankatu 14
• ti klo 12-13 Arkiruokailu Karhulan srk-keskuksessa, Karhulantie 33

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

Tapahtumat Pyhtäällä
JUMALANPALVELUKSET
Su 20.10. klo 12 ruotsinkielinen messu kirkossa. Saarna
Tord Carlström. Messun jälkeen kirkkokahvit Kirkonkylän
seurakuntatalossa
Su 27.10. klo 10 messu kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit kirkonkylän srk-talossa
La 2.11. klo 16 Pyhäinpäivän
kaksikielinen messu ja vainajien muistohetki kirkossa.
Su 3.11. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 10.11. klo 10 messu kirkossa.
Su 17.11. klo 10 messu kirkossa.
Su 24.11. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa.
Su 1.12. klo 10 1. adventtisunnuntain messu kirkossa.
Pe 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
kirkossa.
Su 8.12. klo 10 messu kirkossa.
Su 15.12. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa.
•••

LÄHETYSTYÖ
Ti 19.11. klo 13 Keskusteluryhmä ”Yhdessä” kirkkoherranviraston taukotilassa.
•••
DIAKONIA
Ti 5.11. klo 14 Hopeakerho Kirkonkylän seurakuntatalossa
Ma 11.11. klo 10 Hopeakerho
Mäntyrinteessä Katrilli-tilassa
Ma 18.11. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken koululla
Kehitysvammaisten joulujuhla Kotkan seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 1.12. klo 13
alkaen kahvit ja klo 14 juhla.
Järj. Kotkan kehitysvammaisten tuki ry, Kotka-Kymin ja
Pyhtään seurakunnat
Ke11.12. klo Hopeakerhojen ja
eläkeläisten joulujuhla Kirkonkylän seurakuntatalossa.
Juhlaan järjestetään kuljetus.
ilm. kuljetukseen 2.12. mennessä Annelle p. 0447431105

“

Su 20.10. klo 12 Ruotsinkielinen messu kirkossa.
Saarna Tord Carlström , messun jälkeen kirkkokahvit
Kirkonkylän seurakuntatalossa

Liikuntarajoitteisten joulujuhla Ristiniemessä perjantaina 13.12. klo 12 alkaen.
Hinta 20€ sisältää jouluaterian, invataksikuljetuksen ja
ohjelman. ilm 28.11. mennessä
Annelle p. 0447431105
Yhteisöllinen jouluruokailu
työttömille, lapsiperheille,
eläkeläisille, yksinäisille –
kaikille tiistaina 17.12. klo 11
kirkonkylän seurakuntatalossa. ilm. 10.12. mennessä Annelle p. 0447431105

•••
LAPSET JA PERHEET
Perhekerhot maanantaisin
(omatoiminen, ei ohjaajia)
klo 9-11 Pantsun talossa, kes-

kiviikkoisin klo 9-11 Pantsun
talossa (Kärsäjärventie 1) ja
torstaisin klo 9.30-11.30 Kirkonkylän seurakuntatalossa (Pappilantie 5). Tavataan
kerhoissa!
Ma 11.11. klo 17-19 Joulukorttiaskarteluilta ja iltapala Kirkonkylän seurakuntatalolla.
•••
NUORET
Varkkarit
keskiviikkoisin klo 16-19 Kirkonkylän srk-talolla. Illoissa
mm. vapaata oleskelua, lautapelejä, Ps 2&3, Wii, Xbox,
pingis, biljardi, askartelua,
leffoja, kokkailua ym. Illoissa
mukana aina isosia ja aikuisia.
Iltapäivävarkkarit
Torstaisin 14-17 Kirkonkylän
srk-talolla 14.11., 28.11., 12.12.
Vapaata oleskelua, lautapelejä, Ps 2&3, Wii, Xbox, pingis,
biljardi, askartelua, leffoja,

www.pyhtaanseurakunta.fi puh. 044 743 1040

kokkailua ym. Mukana aina
isosia ja aikuisia.
Leffaillat Torstaisin klo 17-19
Kirkonkylän srk-talolla.
Lisätietoja: Tanja Roiha,
0447431927, tanja.roiha@evl.fi
•••
Katso kaikki viikkotoiminta
www.pyhtaanseurakunta.fi
•••
Elää-virkatodistus- ja sukuselvityspyynnöt 1.11.2019 alkaen Kouvolan aluerekisterikeskuksesta, keskusrekisteri.
kouvola@evl.fi tai puhelimitse: puh. 040 765 4017 ma-pe
klo 9-12.

