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Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa.

Yhteisvastuu
2019 tukee
lasten ja nuorten
koulutusta
Sururyhmä
traumaattisen
surun kohdanneille
omaisille

Kuva: Markku Pihlaja

Elämä solmussa? Puhu, se auttaa.

Kotkassa käynnistyy helmikuussa traumaattisen surun kohdanneiden sururyhmä.
Ryhmä on tarkoitettu muun muassa itsemurhan tehneiden, henkirikoksen uhrien ja
päihdekuoleman kokeneiden omaisille. Tapaamiset ovat Langinkosken kirkon kokoushuoneessa kahden viikon välein alkaen tiistaina 26.2. klo 17.30–19. Muut tapaamiset pidetään 12.3., 26.3. ja 9.4.

Elämän huolien
ja murheiden
kanssa ei tarvitse
jäädä yksin

Elämän huolien ja murheiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Seurakunnan perustehtävä
on auttaa ja tukea vaikeuksien keskellä, niin
käytännöllisissä asioissa kuin henkisessä
selviämisessäkin.

Sururyhmä
traumaattisen
surun kohdanneille
omaisille

Ryhmää vetävät diakoni Hanna Kokkomäki
sekä pastori Marjatta Kiukkonen, joka toimii aktiivisesti myös Henkirikoksen uhrien
läheiset ry:n tukiryhmässä. Kiukkosen mukaan samankaltaista sururyhmää traumaattisen surun kohdanneille omaisille ei vielä
ole tiettävästi missään muualla Suomessa.

Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua myös puhelimessa ja verkossa. Nämä
valtakunnalliset palvelut ovat käytössä kaikkialta Suomesta. Myös Kirkon perheneuvonnan palvelut ovat maksuttomia. Sinnekin voit
hakeutua asiakkaaksi, vaikka et olisi evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Seurakunnan työntekijän kanssa voit keskustella kaikista mahdollisista asioista. Papit,
diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat
Luottamuksella, Sinua kuunnellen
ovat vaitiolovelvollisia, joten voit keskustella
heidän kanssaan vaikeistakin asioista. KeskusKirkon keskusteluapu: www.kirkonkeskustetelemaan voit tulla myös, vaikka et olisi
luapua.fi
kirkon jäsen. Uskosi laatua ei kysellä, eikä
sitä, oletko kirkon jäsen.
Palveleva puhelin: 0400 22 11 80. Avoinna
joka ilta klo 18 alkaen. Pe ja la öinä -03 saakSeurakunnan avun ja tuen muotoja ovat perka, muina päivinä klo 01 saakka. Operaatheneuvonta, työ sairaaloissa, puhelinauttori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi
taminen, vapaa-aikaansa viettävän nuorimukaisen hinnan (pvm/mpm).
son ja maahanmuuttajien kohtaaminen sekä
oppilaitostyö. Seurakunnalla on diakoniaPalveleva chat: www.kirkonkeskusteluapua.
työssään monia henkilökohtaisen auttamisfi/chat. Chat on avoinna ma-pe 12-20.
en muotoja ja erityisryhmien palveluja. Kotka-Kymin seurakunnan ja Kotkan kaupungin
Palveleva kirje: Kirjoita kirje ja lähetä se
yhteisestä Kotkan diakoniarahastosta myönosoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helnetään pienlainoja taloudellisiin vaikeuksiin
sinki. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan
ajautuneille kotkalaisille henkilöille.
nimi- ja osoitetietosi.

Sururyhmässä tuntemuksia voi ilmaista vapaasti ja kertoa luottamuksellisesti omista
kokemuksistaan. Kiukkonen toivoo, ettei kukaan kokisi jäävänsä yksin mieltä painavien
asioiden kanssa.
– On tärkeää, että ihmiset tukevat toisiaan
raskaiden ja järkyttävien kokemusten jälkeen. Sururyhmässä myös voimakkaat reaktiot ja tunteet saavat tulla esille, ja tapahtumia saa kerrata niin monesti kuin on
tarvetta. Tarkoituksena on yhdessä ryhmän
kanssa löytää apua ja keinoja siihen, millä
tavalla jaksaa eteenpäin, Kiukkonen toteaa.
Marjatta Kiukkosen mukaan tarvitaan paljon
puhumista ja ajatusten vaihtoa, jotta surutyö pääsee alkamaan, mikäli menetys on ollut traumaattinen, ahdistava, ennalta-arvaamaton tai väkivaltainen.
– Matka on pitkä varsinkin vaikeimpien menetysten kohdanneilla. Sururyhmässä voimme tarvittaessa ohjata henkilön eteenpäin
sopiviin vertaistukiryhmiin, jolloin kynnys
osallistumiseen säilyy myös matalana, Kiukkonen sanoo.
Lisätietoja ryhmästä ja ryhmään ilmoittautumiset 15.2.2019 mennessä Hanna Kokkomäelle puh. 044 7529 546.

Kotka-Kymin seurakunnan muut
sururyhmät keväällä 2019
Helmikuussa aloittava sururyhmä kokoontuu Helilän seurakuntatalon yläkerrassa keskiviikkoina 13.2., 27.2., 6.3., 20.3. ja 10.4 klo
17. Ryhmää vetävät pastorit Nina Eskoli ja
Anne Läheniemi. Ilmoittaumiset Nina Eskolille puh. 044 – 752 9528 31.1.2019 mennessä.
Maalikuussa aloittaa sururyhmä, jota vetävät
pastori Jukka Lopperi ja diakoniatyöntekijä
Anna-Stina Tulokas. Ryhmä kokoontuu Kotkan seurakuntakeskuksen nuortentila Arkussa, Mariankatu 14. Kokoontumiset klo 16.30
keskiviikkoisin 20.3., 27.3., 3.4., 10.4. ja tarvittaessa 17.4. Ilmoittautumiset Jukka Lopperille puh. 041- 462 6201 viimeistään 8.3.2019.

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja
nuorten koulutusta

Tommi Kalenius ja Ninni Polvijärvi
konsertoivat Huutjärven koululla
la 2.2. klo 16
Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa
ja kehitysmaissa. Kuva: Jukka Grandrtöm.

Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten
opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Lisäksi diakoniarahaston avustuksilla tuetaan taloudellisesti
eri syistä vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä.
Keräysvaroja käytetään myös monipuoliseen
avustustyöhön paikallisseurakuntien kautta.

Maailman katastrofialueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja
nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat lapsia toipumaan
traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan
uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan
tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.

Ulkomailla keräysvaroin tuetaan koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta
takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa.
Syrjäseuduille koulutetaan lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja. Avun
vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden
kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

“

Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden
vähentämiselle.
Köyhien lasten määrä Suomessa on kasvussa. Tuoreimpien, vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan 10,2 prosenttia lapsista kuului
pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa
110 000 lasta. Samalla vähävaraisten lapsiperheiden asema on heikentynyt esimerkiksi
sosiaalietuuksien leikkausten ja jäädytysten
vuoksi.
Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti
on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei
ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai
ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.
Maailman pahimmilla katastrofialueilla monet lapset ja nuoret ovat menettäneet lähes
kaiken tutun ja turvallisen, kun he ovat joutuneet pakenemaan luonnonkatastrofeja ja
konflikteja. Tulevaisuus näyttää toivottomalta
ja oma merkitys maailmassa on usvan peitossa, kun koulunkäynti keskeytyy.
Koulutus on tärkeää yhteiskunnalliselle kehitykselle ja eriarvoisuuden vähentämiselle.
Etenkin hauraissa maissa ja katastrofitilanteissa koulutus luo uskoa tulevaisuuteen ja
tuo vakautta arkeen.

Mikä Yhteisvastuu?

60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20
% Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville
Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien
tekemään avustustyöhön.
Joka kevät Yhteisvastuun tuhannet vapaaehtoiset lähtevät liikenteeseen keräyslippaiden ja -listojen kanssa. Keräykseen osallistuvat
kaikki Suomen ev. lut. seurakunnat. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.
Keräyksen esimies vuonna 2019 on Lapuan
hiippakunnan piispa Simo Peura. Vuoden
2019 Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina
3.2.2019 ja päättyy toukokuussa.
Katso Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakuntien Yhteisvastuu -tapahtumat takasivun
tapahtumatiedoista.

Suomalaiset lauluntekijät Tommi Kalenius ja
Ninni Polvijärvi matkasivat syyskuussa 2018
Namibiaan Suomen Lähetysseuran juhlavuoden merkeissä. Lähetysseura täyttää kuluvana
vuonna 160 vuotta. Matkan tiimoilta syntyi kiertue ja kokonaisuus nimeltä Matkalauluja - Ei
polkua, joka ei veisi kotiin.
Konsertissa kuullaan kokemuksia matkalta
ja ainutlaatuinen ohjelmisto, joka sisältää
suomen- ja englanninkielistä ohjelmistoa lauluntekijäperinteen juurilta; countrya,
folkia sekä bluesia, tietenkin artisten omia
teoksia unohtamatta.

Pohjolan valoa – Ljuset av norden
Kymenlaakson Kanttori-urkuriyhdistyksen
kanttorikuoro konsertoi sunnuntaina 27.1
klo 18 Pyhtään kirkossa.
Kymenlaakson Kanttori-urkuriyhdistys on perustettu 1925 ja täyttää tänä vuonna 94-vuotta. Yhdistys toimii Suomen Kanttoriurkuriliiton alaosastona. Yhdistys pitää osaltaan
huolta kanttorien ammatillisista eduista ja
oikeuksista sekä edistää monipuolisen kirkkomusiikin toteutumista.
Yhdistys toteuttaa vuosittain kaksi konserttia
eri puolilla Kymenlaaksoa ja näin rikastuttaa kirkkomusiikkia eri seurakuntien piirissä.
Pyhtään konsertissa kuullaan pohjoismaisten
säveltäjien kuoroteoksia sekakuorolle ja myös
nais- ja mieskuorolle.

“

Tapahtumat Kotkassa
JUMALANPALVELUKSET:
Sunnuntaisin klo 10 messu Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkoissa. Poikkeuksella, että kerran
kuukaudessa pidetään yksi messuista klo 18 iltamessuna. Messujen jälkeen kirkkokahvit tarjolla
kirkoissa.
Torstaisin klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja ehtoollinen
Kotkan kirkossa.
Su 27.1. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Lähetystyön kirkkopyhä.
Saarna Hanna Räisänen-Wu perheineen. Messun jälkeen kirkkokahveilla Kotkan srk-keskuksessa
kiinalaista ruokaa.
Sö 27.1. kl 13 Mässa i Kymi kyrka.
Su 3.2. klo 10 Yhteisvastuu -keräyksen avausmessu Kymin kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit ja Yhteisvastuu -keräyksen
avaus Helilän srk-talossa.
Su 10.2. klo 18 Hiljaisuuden messu Kymin kirkossa. Mukana Kotka-Kymin kirkkokuoro. Kirkkokahvit. Huom! Kymin kirkossa ei
klo 10 messua 10.2.
Ke 20.2. klo 13 Ehtoolliskirkko
Langinkosken kirkossa.
Su 24.2. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Messun jälkeen Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla kutsutuille ja ennakkoon ilmoittautuneille
Kotkan srk-keskuksessa.

•••

MUSIIKKI:
Ke 30.1. ja ke 27.2. klo 18 Rakkaimmat hengelliset laulut Karhulan srk-keskuksessa.
To 31.1. klo 16.30 Kaikille avoin
Ukulele-kerho Kotkan seurakuntakeskuksessa. Voit olla aloittelija tai jo alkeet osaava. Opetellaan yhdessä helppoja sointuja
ja lauluja, iloisella asenteella
ja rennolla otteella. Jos et vielä
omista omaa ukulelea, on kerhossa muutamia soittimia, joilla
pääsee kerhon aikana testaamaan soittamista! Jatkuu viikoittain.
Su 3.2. klo 18 Konsertti Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Baiba Kuusela, sello ja Reijo Paavola, piano.

Pe 15.2. klo 12 Organ Friday Kotkan kirkossa. Matti Vaakanainen,
urut. Vapaa pääsy.
To 21.2. klo 18 Yhteisvastuu
-konsertti Kymin kirkossa. Koululauluja vuosien varrelta. Esiintymässä Kotka-Kymin srk:n työntekijät. Kolehti Yhteisvastuulle.
Konsertin jälkeen kahvit Helilän
srk-talolla. Tervetuloa!

•••

La 16.2. klo 10-13 Perhepäivä Aittakorven srk-talolla.
Ohjelmassa mm. yhdessä tekemistä ulkona ja sisällä sekä ruokailu.
DIAKONIA:
Ma 11.2. klo 11.30 Sunilan kerho
Sunilan srk-talolla.
Ma 18.2. klo 13 Supertoivot kerho liikuntaesteisille Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Kerhoon
on invataksikuljetus. Lisätietoja
Anna-Stina Tulokas, p. 041 462
6205.

•••

LÄHETYS:

SANA JA RUKOUS:
Ti 5.2., 19.2. ja 5.3. klo 18.30-20.30
Healing Rooms –rukousklinikka
Karhulan srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi!
To 7.2. klo 14 Rukoushetki Kotkan kirkossa. Rukousta yhteisten
asioiden ja jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta.
To 7.2., 21.2. ja 7.3. klo 18 Sisälle
sanaan –raamattuluento (Tero
Hietanen) ja keskusteluryhmät
Aittakorven srk-talossa. Luentojen jälkeen iltapala (3 e) ja keskusteluryhmät ilmoittautuneille
(uudet jäsenet). Ilm. p. 040 586
0997 tai tero.hietanen@evl.fi
La 16.2.-Su 17.2. Pieni Suuri Raamattukurssi
La 16.2. klo 14-17 Pieni suuri Raamattukurssi Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Teemana ARMO –
Ansioton RAKKAUS Johanneksen
mukaan. Luennoitsijoina Hannu
Kippo ja Lukas Brenner Suomen
luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä (Sley) ja Tero Hietanen
Kotka-Kymin srk:sta. Luentojen
lomassa juodaan päiväkahvit.
Lastenhoito järjestetty. Luennot
jatkuvat su 17.2. klo 14-17 Kotkan
Luther-salilla, Kotkankatu 3.
Su 24.2. klo 16 Sanan ja rukouksen ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Vieraina rovasti Pentti
Smeds ja vaimo, Inkerin kirkon
ex-nuorisotyönohjaaja Terhi
Smeds Suomen raamattuopiston
vapaaehtoistyöstä.
Ohjelma: klo 16-17 raamattutunti
”Elämäsi tärkein kirja” , klo 17-18
kahvitauko ja klo 18 Sanan ja
rukouksen ilta, aiheena ”Sinua
rakastetaan”. Laulua, opetusta
ja rukouspalvelu.

•••

Ti 29.1. klo 16 Naisille Toivoa
-ryhmä Karhulan srk-keskuksessa. Ryhmässä mm. rukoillaan
maailmanlaajuisen rukouskalenterin rukousohjelman mukaan ja
keskustellaan ajankohtaisista
lähetyskuulumisista. Avoin kaikille medialähetyksestä kiinnostuneille.
Ke 13.2. klo 11 Lähetyslounas Karhulan srk-keskuksessa.
Su 17.2. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan srk-keskuksessa.
Ti 5.3. klo 11-13 Lähetyksen Laskiaiskahvio Kotkan srk-keskuksessa. Hernekeittolounas, laskiaispullia ja kahvia/teetä. Rokkaa
myydään myös omiin astioihin ja
pullia myydään myös kotiin. Tervetuloa !

•••

AIKUISTYÖ:
To 7.2. ja to 7.3. klo 17 Miesten
saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Lähtö klo 16 Kotkan
srk-keskukselta. Ilm. edelliseen
päivään menn. Päivi Ihatsulle p.
040 196 7505. Ohjelmassa juttutuokioita, laulua, keskustelua ja
saunomista.
To 7.2. klo 18 Aikuisten rippikouluinfo ja aloitustilaisuus Kotkan
srk-keskuksen nuortentila Arkussa. Tervetuloa suorittamaan rippikoulua aikuisena! Sen voi tehdä
leirimuodossa, nettirippikouluna
tai pienryhmässä. Lisätietoja
Tuomi Larvi, gsm 044 762 9488
tai Rita Halme, gsm 044 752 9486.
To 21.2. klo 17 Naisten saunailta
Höyterin leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessäoloa, sauna ja iltapala. Kyytitarpeesta voi ilmoittaa
Päivi Ihatsulle, p. 040 196 7505.
La 23.2. klo 10-14 Bible journaling
-ryhmä Karhulan srk-keskuksen

kahviossa. Bible Journaling - luovaa Raamattutyöskentelyä, päiväkirjanomaista, oma Raamattu
mieleiseksi. Skräppää, maalaa,
piirrä tai askartele. Lue, mietiskele ja rukoile. Ryhmään mahtuu
10 henkilöä. Kurssimaksu 10 €,
sis. Uuden Testamentin ja muuta
materiaalia. Ryhmä kokoontuu 5
kertaa viikon välein. Ilm. viikkoa
ennen Päivi Ihatsulle, p. 040 196
7505. Tied. Anne Hovi, p. 044 725
9291. Elokuussa alkaa toinen ryhmä Langinkosken kirkolla, ohjaajana Riikka Klaavu-Pihlajamaa.
Kaikille avoin Olohuone -kahvio
ke klo 10-13 Karhulan srk-keskuksessa. Tule kahville, juttelemaan
ja viihtymään!

•••

LAPSET JA PERHEET:
La 16.2. klo 10-13 Perhepäivä
Aittakorven srk-talolla. Ohjelmassa mm. yhdessä tekemistä
ulkona ja sisällä sekä ruokailu.
Ke 20.2. klo 17-18.30 Toiminnallinen kirkkoseikkailu perheille Langinkosken kirkossa. Tule
etsimään salaisuuksia kirkosta!
Seikkailuun voi osallistua omaan
tahtiin.

•••

TYTÖT JA POJAT:
1.-8. -luokkalaisten kerhot alkavat viikolla 4. Katso tark. tiedot
kerhotarjonnasta kotisivulta:
/www.kotka-kyminseurakunta.
fi/7718.

•••

NUORET:
Ti 12.2. klo 18-20 Nuorten leffailta Langinkosken kirkon kirkkotuvalla, Langinkoskentie 1.

•••

MUUT:
Pe 15.2. klo 18 Yhessä -ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Hyvää musiikkia, hyvää sanaa ja
hyvää seuraa! Tulethan Sinäkin!

JUMALANPALVELUKSET

LAPSET JA PERHEET

Su 27.1. klo 10 messu Siltakylän
srk-talossa. Mukana nimikkolähetit Tero Massa ja Katariina Kiljunen, messun jälkeen lähetyslounas ja lähetystilaisuus
Su 3.2.klo 11 Yhteisvastuun aloittamisen ja nuorten messu Siltakylän srk-talolla. Yhteisvastuun
aloitus alkaa klo 10 aamupalalla,
klo 10.30 Yhteisvastuun esittely
Su 10.2. klo 10 messu kirkossa
Su 17.2. klo 10 messu kirkossa,
messun yhteydessä luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen, kirkkokahvit
Su 24.2. klo 10 messu Siltakylän
seurakuntatalossa
Su 3.3. klo 10 messu kirkossa

Maanantaisin klo 9-11 omatoiminen perhekerho Siltakylässä.
Tiistaisin klo 9-11 perhekerho
Kirkonkylällä.
Keskiviikkoisin klo 9-11 perhekerho Siltakylässä.
Päiväkerhopaikkoja voi kysellä
laura.honkala@evl.fi

•••

•••

DIAKONIA
Ti 12.2. klo 10 Hopeakerho kirjaston monitoimitilassa
Ke 13.2. klo 14 Hopeakerho Kirkonkylän seurakuntatalossa
Ma 18.2. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken koululla

•••

Katso kaikki viikkotoiminta
www.kotka-kyminseurakunta.fi

•••
Yhteisvastuu tapahtumat
Kotka-Kymin seurakunnassa:
• Su 3.2. klo 10 Yhteisvastuumessu Kymin kirkossa. Kirkkokahvit ja Yhteisvastuukeräyksestä tietoa Helilän srk-talossa.
• To 21.2. klo 18 Yhteisvastuukonsertti - Koululauluja vuosien
varrelta, Kymin kirkossa. Esiintymässä Kotka-Kymin seurakunnan työntekijät. Konsertin jälkeen kahvit Helilän srk-talolla.
• Ke 20.3. klo 11 Yhteisvastuulounas Karhulan srk-keskuksessa.
Lipaskeräykset
• Pe 8.2. ja Pe 8.3. lipaskeräys
Karhulan S-marketissa ja Citymarketissa
• Pe 1.3. Lipaskeräys Karhuvuoren
S-marketissa.
• La 16.3. Lipaskeräys Pasaatissa.
• La 15.- su 16.3. lipaskeräys Prismassa

“

Su 17.2. klo 10 messu kirkossa
messun yhteydessä luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen,
kirkkokahvit

MUSIIKKI
su 27.1 klo 18 Pohjolan valoa –
Ljuset av Norden, Kymenlaakson
kanttorien konsertti Pyhtään kirkossa, ohjelma 10 €
la 2.2 klo 16 Matkalauluja – Tommi Kaleniuksen ja Ninni Poijärven konsertti Huutjärven koulussa, vapaa pääsy!
to 21.2 Laululautta – musiikkituokiot kirkonkylän srk-talossa,
klo 16.30 0-3 v aikuisen kanssa ja
klo 17.15 4-6 vuotiaat
pe 22.2 klo 13 Yhteislaulutilaisuus kirkonkylän srk-talolla

•••

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

Keskiviikkoisin klo 17-18 Meijän
keittiö –yhteisöllinen ruokailu
Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Ruuan hinta 3 e/hlö, lapset

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

Tapahtumat Pyhtäällä

alle 15 v. aikuisen seurassa ilmaiseksi. Laktoositonta kotiruokaa.

Yhteisvastuu tapahtumat
Pyhtään seurakunnassa:
• Ke 30.1. klo 11 keittolounas
Yhteisvastuun hyväksi Siltakylän
srk-talolla. Hinta 5€/aikuinen.
• Su 3.2. klo 11 Yhteisvastuun
aloittamisen ja nuorten messu
Siltakylän srk-talolla. Aloitus
klo 10 aamupalalla, klo 10.30
Yhteisvastuun esittely.

•••

www.pyhtaanseurakunta.fi puh. 044 743 1040

Lipaskeräykset:
• Pe 22.3. ja la 23.3. Ilmoittaudu
kerääjäksi p. 0447431105/Anne
Koskinen

