RAUTALAMMIN SEURAKUNNASSA TAPAHTUU

JOULUKUU 2017
JUMALANPALVELUKSET JA VÄLITTÖMÄSTI NIIHIN LIITTYVÄÄ:

Su 3.12 klo 10 1. adventtisunnuntain perhemessu kirkossa. Kolehti: köyhyyden ja
perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla (Kirkon ulkomaanapu).
Su 06.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa, mukana käsikelloryhmä.
Kolehti veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen (Veteraanivastuu).
Jumalanpalveluksen jälkeen kunnianosoitus sankarihaudoilla, puhujana Risto Tahvanainen. Klo
18.00 kirkonkellojen juhlasoitto.
Su 10.12. klo 10 Messu kirkossa, kehitysvammaisten kirkkopyhä. Kolehti: kauneimmat
joululaulut –keräykseen (Suomen lähetysseura nimikkotyö). Messun jälkeen kehitysvammaisten
ja läheisten joulujuhla ja ruokailu srk-talolla.
Ke 13.12. klo 9.30 Lasten joulukirkkohetki kirkossa. Hoitolasten, esikoululaisten ja
perhekerholaisten joulujuhla kirkossa, joulukuvaelma. Kirkon jälkeen perhekerho ja joulupuuro
srk-talolla.
Su 17.12 klo 10 Messu kirkossa. Kolehti: Kauneimmat joululaulut –keräykseen (Suomen
lähetysseura nimikkotyö)
Ke 20.12. klo 16 Viikkomessu srk-talolla.
Pe 22.12. klo 11 Peruskoulujen joulukirkko kirkossa
Su 24.12. klo 15 Jouluaaton palvelus kirkossa, kolehti kirkkoherran päättämään kohteeseen.
Ma 25.12. klo 8 Jouluaamun jumalanpalvelus kirkossa, kolehti kauneimmat joululaulut –
keräykseen (Suomen lähetysseura nimikkotyö)
Ti 26.12. klo 10.30 Tapaninpäivän messu Törmälän kirkossa. Kolehti: Viron lapsi-, nuoriso- ja
pyhäkoulutyö (Lähetysyhdistys Kylväjä, nimikkokohde)
Su 31.12. klo 18 Uudenvuodenaaton iltapalvelus kirkossa. Kolehti:Jordanian ja Pyhän maan
evankelis-luterilaisen kirkon tukemiseen (Suomen lähetysseura).

Kirkkovuodesta tarkemmin: evl.fi / KIRKKOVUOSI
Jumalanpalvelusten esirukoukseen voit sisällyttää oman pyyntösi jättämällä sen kirkon pääoven lähellä
olevaan laatikkoon. Pyyntö käsitellään luottamuksellisesti. Jumalanpalveluksen jälkeen voit jäädä
keskustelemaan luottamuksellisesti papin kanssa.
Kirkon esittelyn voi pyytää kirkkoherranvirastosta puh. 020 155 6160.

KERHOJA JA RYHMIÄ mm:
Lasten päiväkerhoja pidetään srk-talolla seuraavasti:
- 4-5 –vuotiaille

ti

5.12., 12.12.

klo 9-10.30

- 3-vuotiaille

to

7.12., 14.12.

klo 9-10.30

Kerhojen ohjelmassa hartaus, askartelua, leikkiä, musiikkia jne. Kerhoja johtaa Jaana
Lehtolahti, kerhoapulaisena Tiia Tepponen.
Perhekerho kokoontuu srk-talolla ke 13.12. klo 10.
Perjantain perhekerho kokoontuu srk-talolla pe 8.12. klo 12.
Alakoululaisten puuhakerho 12.12. kello 15-16 srk-talolla.
Isojen poikien kuntosali ja uinti Matti Lohen koululla pe 8.12., 15.12. klo 15 - 17.
Vetäjänä Pentti Tuovinen.
Raamattu- ja rukouspiiri kokoontuu ma 11.12. klo 18, srk-talon takkahuone
Neulekahvila Sukka ja Sävel lähetystyön hyväksi kokoontuu srk-talolla pe 1.12 ja 15.12.
klo 10. Tehdään käsitöitä aamukahvin, musiikin ja keskustelun lomassa.
Virsikahvila kokoontuu srk-talolla pe 8.12. klo 10. Toivevirsien veisuuta kahvittelun ja
keskustelun lomassa.

6.12.
Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu seurakunnassa juhlajumalanpalvelukseen ja itsenäisyyspäivän
kunnianosoitukseen sankarihaudoilla. Sankarivainajien haudoille laskettavat seppeleet on sidottu koko
kunnan yhteisin talkoovoimin, ja ne lasketaan reservinupseerien johdolla 6.12. jumalanpalveluksen jälkeen.
Tilaisuudessa puhuu Risto Tahvanainen.
Seurakunta kunnioittaa itsenäisyysjuhlaa ja sankarivainajien muistoa myös kirkonkellojen juhlasoitolla
6.12. klo 18.00 sekä kirkossa yli yön palavin valoin.
Seurakunnan kerhoissa on syksyn aikana askarreltu 100 kaunista asiaa Suomesta. Kortit koristavat
kirkkoherranviraston ikkunaa joulukuussa.

MUITA TILAISUUKSIA:
Ma 4.12. klo 17 Lapsiparkki srk-talolla. Yhteistyössä SPR ja MLL.
To 7.12. klo 18 Nuortenilta Nuokulla
Pe 8.12. klo 17-19 Perheilta jouluaskartelujen merkeissä srk-talolla
Su 10.12. klo 18 Itsenäisen Suomen joulukonsertti kirkossa, rautalampilaiset ja SisäSavon kansalaisopiston kuorot esiintyvät
Ma 11.12. klo 18 kirkkovaltuuston kokous srk-talolla
Ti 12.12. klo 18 ”Rakkaus maani graniittiin” –isänmaallisia runoja, huilunsoittoa ja
hartaus srk-talolla. Sisä-Savon kansalaisopiston lausujien Suomen juhlavuoden esitys, Virva
Juvonen huilu, ohjaus Raili Vesterinen, yhteistyössä Rautalammin kunta ja seurakunta.
13.12. klo 18 Nuorten pikkujoulut srk-talolla
Su 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut kirkossa, puhe Raimo Jalkanen, Scalelauluryhmä avustaa.
Ke 20.12. klo 18 joulukonsertti kirkossa ”Voinko joulun vielä löytää”, Scale ja Rajalliset.

TALKOITA, MYYJÄISIÄ JA ESITTELYTILAISUUKSIA:
Kirpputori ”Ajattomat asusteet” Mökissä (Alatie 27) auki lauantaisin klo 10-13. Tule
tekemään löytöjä ja samalla tukemaan seurakunnan lähetystyötä! Joulukuussa 2.12., 9.12.
ja 16.12.

Seuraa myös:
www.rautalamminseurakunta.fi
sekä muuta ilmoittelua.
Seurakunta on myös facebookissa:
www.facebook.com/pages/Rautalammin-seurakunta/250321531657896
Vapaaehtoistoiminnan internet-sivu:
http://www.rautalamminseurakunta.fi/163-vapaaehtoisille

Lämpimästi tervetuloa seurakunnan tilaisuuksiin ja toimintaan!

Vapahtajan siunaamaa joulunaikaa!

