KUHMO
Ke 3.6. klo 12 kesäpäivän hartaus- ja musiikkihetki rippikoululaisten kanssa Kuhmon kirkossa.
Otathan huomioon terveyssuositukset.
Pyhän Kolminaisuuden päivä 7.6. klo 10 messu Kuhmon kirkossa (l: Pääkkönen, s: Hakulinen, k:
Gogolev). Muista 1,5 m:n turvavälit kirkossa.
Ma 8.6. klo 18 kokoontuu naisten raamattupiiri srk-keskuksen salissa voimassa olevat ohjeistukset
huomioiden, huom. paikka.
Ke 10.6. klo 12 kesäpäivän hartaus- ja musiikkihetki rippikoululaisten kanssa Kuhmon kirkossa.
Otathan huomioon terveyssuositukset.
Verkkosivulta www.kuhmonseurakunta.fi löytyy suora linkki youtubeen ja facebook-sivu, josta voit
katsoa aikaisemmin nauhoitettuja jumalanpalveluksia ja hartauksia (myös lapsiperheille).
Jumalanpalveluksia striimataan yhä mahdollisuuksien mukaan internet-lähetyksinä, mutta
kesäaikana on taukoa. Jos lähetystä omasta kirkosta ei tule, tarjolla on kuitenkin runsaasti muiden
ev.lut. seurakuntien jumalanpalveluksia, katso virtuaalikirkko.fi.
Seurakunnan tiedotuslehti Unilukkari ilmestyy pe 5.6. Kuhmolaisen keskiaukeamaliitteenä.
Lehdessä on ohjeistusta jumalanpalveluksista, ehtoollisen vietosta ja kirkollisista toimituksista.
Mikäli koronavirus ja sen uutisointi aiheuttavat huolta tai muutoin haluat keskustella, seurakunnan
työntekijät antavat keskusteluapua puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät www.kuhmonseurakunta.fi.
Kirkkoherranvirasto puhelinnumero (08) 6172 371 (ma-pe klo 9-11.30 ja 12.30-14).
Seurakuntakeskuksen ulko-oven edessä on postilaatikko, mihin voi jättää yhteydenottopyynnön
työntekijälle, esirukouspyynnön tms. viestin.
Diakoniatyö:
Auta koronaviruksen takia taloudelliseen ahdinkoon joutuvia kuhmolaisia. Avuntarpeen selvittävät
ja lahjoitukset osto-osoituksina tai muulla tavoin perille toimittavat seurakunnan
diakoniatyöntekijät. Lisätietoja: Anu Haverinen, p. 044 738 4314 ja Anne Malinen, p. 044 738
4315. Linkki avustamiseen on seurakunnan verkkosivujen etusivulla.
Su 7.6. klo 10 alkaen striimataan selkojumalanpalvelus Sotkamon kirkosta. Katso Sotkamon
seurakunnan fb-sivut.
Varhaisnuoret ja nuoret:
Varhaisnuorten leiri 10-15 -vuotiaille 29.-31.7. Vuokatinrannassa Sotkamossa. Leiri alkaa ke klo 9
ja päättyy pe klo 12. Leirin ohjelma sisältää monenlaista yhteistä tekemistä, pelaamista, askartelua
ym. Leirin hinta 20 €. Meno-paluu Vuokatinrantaan yhteisellä linja-autokyydillä. Mukaan mahtuu
20 ensin ilmoittautunutta. Ilm. 17.6. mennessä nuorisotyönohjaaja Simo Pulkkinen, p. 044 738
4312.
Lentiira:
Pyhän Kolminaisuuden päivä 7.6. klo 18 suvi-illan iltakirkko Lentiiran kirkossa, mukana Esko ja
Maija-Liisa Luomaranta, Tauno Harinen. Muista 1,5 m:n turvavälit kirkossa.
Kuollut:
Eila Tellervo Ryynänen 64 v.,
Toivo Antero Ryynänen 69 v.

