KUHMO
Jumalanpalveluselämä ja yleinen srk-työ:
Ti 20.11. klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri Lähetyssopessa, käynti srk-keskuksen sisäpihalta. Klo
10.30 peittopiiri srk-salissa. Klo 14 päihdeongelmaisten raamattu- ja rukouspiiri Lähiötuvalla,
Karhunpolku 3A (alakerta).
Ke 21.11. klo 12.30 ehtoollishartaus Lepokynnään salissa, Virkatie 2. Klo 17.30 koko perheen
yhteinen ilta (lasten oikeuksien päivän teemalla) Kuhmon kirkossa. Illan ohjelmassa:
muskarihartaus, askartelua, ongintaa, kasvomaalausta sekä pientä syötävää ja juotavaa. Vapaa
pääsy. Klo 18 miesten raamattupiiri kokoontuu srk-keskuksen Lähetyssopessa.
Pe 23.11. klo 18 urkukonsertti Kuhmon kirkossa. Konsertissa esiintyvät urkurit Pietarista: Dina
Ikhina (urut, melodika) ja Denis Makhankov (urut) sekä Kuhmosta kanttori Dmitrii Gogolev
(haitari, melodika). Ohjelmassa: J.S.Bach, A.Vivaldi, A.Piazzolla, H.Giraud, D.Bedard.
Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 € musiikkityön hyväksi.
Tuomiosunnuntai 25.11. klo 10 messu Kuhmon kirkossa (l: Kupiainen, s: Veli-Matti Sallinen, k:
Gogolev, Löytäjät-kuoro avustaa). Klo 17 Kohtaamisen ilta Ikolan pappilassa. Alustus aiheesta
"mitä Jumala siunaa?", keskustelua kahvittelun lomassa, laulua, rukousta. Lapsille omaa ohjelmaa.
Ma 26.11. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu srk-keskuksen Lähetyssopessa. Klo 18
työikäisten naisten raamattupiiri Piilolan srk-kodilla, Karhunpolku 2 N.
Ti 27.11. klo 9-10 lähetystyön esirukouspiiri Lähetyssopessa, käynti srk-keskuksen sisäpihalta. Klo
14 päihdeongelmaisten raamattu- ja rukouspiiri Lähiötuvalla, Karhunpolku 3A (alakerta). Klo 14.30
hartaushetki Lepokynnään salissa, Virkatie 2.
Ke 28.11. klo 10 Sylväjä-Hallan peittopiiri Kalevassa.
Pe 30.11. klo 10.30 alk. srk-keskuksen salissa tarjolla adventtipuuroa: riisipuuro (myös laktoositon),
luumusoppa, kinkkuleipä, suolakurkku, mehu/vesi ja torttukahvit – hintaan 8 €. Kahvi ja torttu
erikseen ostettuna 3 €. Ruokailun jälkeen klo 12 alkaen Siioninvirsiseurat, joissa mukana mm. Matti
Mäkelä ja arpajaiset. Klo 17 Donkkis Big Night –ilta kouluikäisille srk-keskuksen salissa. Aikuisia
vapaaehtoisia tarvitaan mukaan järjestämään toimintaa.
Kirkkoherranvirastossa myytävänä isotekstistä Päivän Tunnussana 2019 -kirjaa, hintaan 6 €/kpl.
Diakoniatyö ottaa vastaan lahjakortteja kauppoihin jaettavaksi vähävaraisille seurakuntalaisille,
kuten lapsiperheille. Toimita lahjakortti diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon miel. pe 7.12.
mennessä. Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjasi perille. Lisätietoja p. 044 738 4315, Anne
Malinen.
Diakoniatyö:
Diakoniapäivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9-10 srk-keskuksessa.
Srk:n kylätoimikuntien jäsenet: joululehdet ovat noudettavissa diakoniatoimistosta jaettavaksi
perukoissa.
Kuorot:

Virsikuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 17 maanantaisin, kuoronjohtaja Mauri Kuula.
Kirkkokuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 17.30 keskiviikkoisin. Kuoronjohtaja Martti
Väisänen.
Löytäjät-kuoron harjoitukset srk-keskuksen salissa klo 16 torstaisin, kuoronjohtaja Dmitrii
Gogolev.
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyö:
Lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyön toiminnasta ja kerhoista lisätietoa p. 044 738 4308,
tarja.koistinen@evl.fi.
Perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 9.30-11 Piilolan srk-kodilla.
Kerho eskareille ja 1-luokkalaisille kokoontuu tiistaisin Piilolassa klo 16-18.
Lapsiarkki –vertaistukiryhmä yksin arkea pyörittäville vanhemmille kokoontuu Piilolassa klo
16.30-19. Kokoontumiset noin kolmen viikon välein keskiviikkoisin. Tied./ilm. p. 044 738 4308.
Lue lisää lapsiarkista: www.lapsiarkki.fi.
Pyhäkoulu kokoontuu su 18.11. ja 25.11. klo 15 Piilolan srk-kodilla, Karhunpolku 2N. Huom.
Tuolloin ei ole pyhäkoulua Kuhmon kirkossa klo 10.
Lasten iltakekkerit ke 21.11. klo 17.30 Kuhmon kirkossa. Illan teemana lasten oikeudet/lasten
oikeuksien päivä. Ohjelmassa muskarihartaus, askartelua (järj. 4H), ongintaa (yllätyspussi),
kasvomaalausta sekä syötävää ja juotavaa. Vapaa pääsy.
Varhaisnuoret:
Varhaisnuorten kerhotoiminnasta voi kysyä lisätietoa p. 044 738 4312, jouko.malinen@evl.fi.
Eräkerhot kokoontuvat srk-keskuksen Siivellä: 3-6-luokkalaiset tiistaisin klo 17.30 ja 7-9luokkalaiset torstaisin klo 18. Kerhoissa tehdään pieniä retkiä, tutustutaan luontoon ja opetellaan
monenlaisia asioita. Vapaa pääsy.
Pelikerhot kokoontuvat Oppimiskeskuksen liikuntasalissa (Piilolantie 47) torstaisin: 1-3 –
luokkalaiset klo 15.30-16.30 (kerhossa pelataan sisäjalkapalloa ilman kenkiä) ja 4-7 -luokkalaiset
klo 16.30-17.30 (kerhossa pelataan sählyä omilla välineillä). Vapaa pääsy.
Pysäkki 1.-6. luokkalaisille srk-keskuksen Siivellä (Kirkkotie 6-8, terveyskeskuksen puoleinen ovi)
keskiviikkoisin klo 13-16. Pysäkki on vapaamuotoinen iltapäivä, jonne voit tulla oleilemaan tai
pelaamaan pelejä ja tapaamaan kavereita. Voit olla hetken tai pidemmän aikaa. Vapaa pääsy.
Donkkis Big Night –ilta kouluikäisille pe 30.11. klo 17 srk-keskuksen salissa. Illan ohjelmassa
opetusta, nukketeatteria, tarjoilua, toimintapisteitä ja arvontaa. Aikuisia vapaaehtoisia tarvitaan
mukaan järjestämään toimintaa.
Nuoret:
Isoskoulutus ti 27.11. klo 16 srk-keskuksen nuorisotila Siivellä.
Lentiira:
Diakoniapäivystys tiistaisin ja torstaisin klo 9-10 Kuhmon srk-keskuksessa.

Srk:n kylätoimikuntien jäsenet: joululehdet ovat noudettavissa diakoniatoimistosta jaettavaksi
perukoissa.
Kuollut:
Reino Kinnunen 89 v.,
Toivo Jaakoppi Piirainen 88 v.,
Impi Tuulikki Syväjärvi 76 v.

