Tässä poimintoja
syksyn ohjelmastamme,
lisää löydät seuraavista
tiedotuskanavistamme:

Kaarinan kirkossa sunnuntaisin klo 10,
usein kahvitkin
Syyskauden avausmessu
su 15.9. klo 10 Kaarinan kirkossa,
Aatu Gröhn lähetysyhdistys Kylväjästä saarnaa, kakkukahvit

Lilja-lehdestä
Kaarina-lehdestä
kaarinanseurakunta.fi
/Kaarinan seurakunta
@Kirkko Kaarinassa

Syyslaulukirkko
su 22.9. klo 12.30 Poikluoman seurakuntatalolla
Mikkelinpäivä: Kaarinan kirkossa perhemessu su 29.9.
klo 10, kastepuun lehtien nouto kotiin, kirkkokahvit.
Kuusiston kirkossa messu klo 12.30
Syyslaulumessu su 13.10. klo 12.30 Kuusiston kirkossa,
bussikuljetus ja kahvit (Kaarinan kirkossa ei messua)
Messu ja Sanansaattajien lähetyskahvit
su 27.10. klo 13, Marja Soikkeli vierailee
Pyhäinpäivä: Kuusiston kirkossa la 2.11. klo 12.30
messu, iltapäivällä ovet auki hiljentymistä varten ja
klo 18 Turun Rauhanyhdistyksen lauluseurat.
Kaarinan kirkossa klo 17 iltakirkko, jossa sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi.
Arki-illan ehtoollinen
ke 18.9.–27.11. klo 17.30–18, Kaarinan kirkko
Veisumessu
su 1.9., 29.9. ja 3.11. klo 14 Kaarinan kirkossa

Lauantaina 17.8.

Kirkkokoira Muksis
seikkailee
Kaarinan
seurakunnassa:
Kirkkokoiran kintereillä -blogi: kirkkokoiramuksis.com
YouTube: Kirkkokoira Muksis
Eväsboxi: hartaudet somessa

Kuvat kansi ja taittuva sisäsivu Eve Mäkitalo Muksiskoira-piirros Kirsi Tapani, sisäsivun kuvat (syksyn lehdet) Kirkon kuvapankki/Juha Tuomi, rodeo.fi,
(Ekola) Henna Mitrunen, takasivun Muksis valokuva Anna-Kaisa Leppänen, Paino Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Digipaino
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Musiikkia

D-DAY
eli Diakonian viran päivä 2.9.
Vihreäpaitaiset diakoniatyöntekijät kiertävät Kaarinan kaduilla
ja kertovat Kaarinan diakoniatyöstä. Valtakunnallinen diakonian viran päivä tekee diakoniatyötä näkyväksi ympäri Suomen.
Tule nauttimaan kahvit diakoniatyöntekijöiden kanssa!

ARMAHTAVAN KATSEEN PÄIVÄ
su 8.9. Kaarinan kirkolla
Armahtavan katseen messu klo 10. Omista tärkeistä
valokuvistasi voit ennen esirukousta kertoa lähellä
istuville. He kertovat lempeästi, mitä hyvää kuvissa
näkevät. Noin klo 11.30 keittolounas ja Armahtavan
katseen kurssilaisten voimauttavien valokuvien näyttely. Voit laittaa hyvän kiertoon ja kirjoittaa kuvatuille,
mikä itseäsi koskettaa ja ilahduttaa kuvissa. Noin klo
12.30 Merja Auer kertoo voimauttavasta valokuvasta
ja kurssilaiset kertovat kuvistaan ja siitä, mitä hyvää
itsestään ja toisistaan löysivät. Noin klo 14 kahvit, klo
16 näyttely päättyy. Ilmoittautuminen Armahtavan
katseen päivään www.lyyti.in/armahtavakatse2019
lounasta varten viimeistään 2.9.

LAULUJA LEVOKSI JA LOHDUKSI
Hanna Ekolan konsertissa Kaarinan kirkossa
sunnuntaina 27.10. klo 18
Hanna Ekola on hiljattain julkaissut 13. levynsä
Taivaanrakas, jossa on 12 laulajan
itsensä sanoittamaa laulua
luopumisesta, selviytymisestä, kiitoksesta ja toivosta.
Tuttujen, paljon toivottujen
levytystensä lisäksi Hanna
tuo konserttiin myös näitä
uusia laulujaan, jotka kumpuavat laulajan omista
syvistä
elämänkokemuksista. Hanna Ekolan
kanssa musisoi pianistilaulaja Virpi Salo.

PYHÄN PERHEEN
KUVA-ALBUMI
JA VIIS PAPEISTA
Kaarinan kirkolla
perjantaina 15.11. klo 18.
Kirjailija ja terapeutti Liisa
Mäntymies näyttää pyhän
perheen kuvia eri vuosisadoilta ja kertoo perheestä vanhoja tarinoita. Viis papeista –yhtye esittää
lämpimän humoristisia laulujaan. Iltapalan jälkeen
ehtoollinen.

Tervetuloa mukaan
syksyn toimintaan!”

UUSIA RYHMIÄ

Kuva: Henna Mitrunen

AIKUISTEN TAPAHTUMAT

ELÄMÄN INVENTAARIO
-vertaistukiryhmä tavarasta luopumiselle.
Anu Aarnivalan ja Mia Virtasen vetämä vertaisryhmä kokoontuu kuusi kertaa Kaarinan kirkolla
pohtimaan omaa suhdetta tavaraan ja tavarasta luopumiseen. Hae lokakuussa alkavaan ryhmään elokuun aikana soittamalla diakoniatyöntekijöille: 040
3417432 Mia, 0403 417197 Anu tai sähköpostitse
kaarina.diakonia@evl.fi. Ryhmään otetaan kahdeksan henkilöä haastatteluiden kautta.
ALFA-KURSSI
Poikluoman seurakuntatalolla
torstai-iltaisin 3.10.–28.11. klo 18.
Aiheina ovat usko, rukous, Jumalan johdatus, Jeesus, kärsimys, Pyhä Henki ja muut tärkeät kristinuskon aiheet. Aloitamme ilmaisella aterialla,
kuulemme asiantuntijoiden opetusta, laulamme ja
juttelemme pienryhmissä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Mika Ostelalle p. 040 3417187.
mika.ostela@evl.fi.
SURURYHMÄ ALOITTAA 7.11.
Kaarinan kirkolla.
Läheisen ihmisen kuolema on syvä ja voimakas
kokemus. Siksi sen läpikäymiseen tarvitaan paljon
tilaa ja aikaa sekä usein myös toisia ihmisiä. Sururyhmässä osallistujilla on tilaa puhua kokemastaan
ja ilmaista erilaisia tunteita luottamuksellisesti.
Ryhmän jäsenet ovat surevia, joiden menetyksestä
on kulunut vähintään neljä kuukautta, joskus pidempäänkin. Ryhmää ohjaavat papit Tuire Kakko
ja Tatu Kuoppala. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Auli Hynönen-Rinne p. 040 3417 207.

