KUHMO
Voit auttaa Ukrainan sodan vuoksi kodeistaan paenneita perheitä. Rahalahjoitukset paikan päällä
toimiville järjestöille auttavat parhaiten. Linkit löytyvät seurakunnan verkkosivulta. Seurakunta ei
tällä hetkellä ota vastaan tavaralahjoituksia.
Seurakunnan toimitiloissa noudatetaan viranomaisten antamia yleisiä hygieniaohjeita (käsidesit,
maskisuositus, tilojen tehostettu siivous).
Jumalanpalvelukset ja toiminta
Ti 29.3. klo 9.30 perhekerho kokoontuu Piilolan kerhotalolla. Klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri
kokoontuu seurakuntakeskuksen Kellarilla. Klo 14.30 hartaus Lepokynnään salissa, Virkatie 2.
Ke 30.3. klo 10 lähimmäispalvelun vapaaehtoisten tapaaminen seurakuntakeskuksen salissa. Klo 18
miesten raamattupiiri kokoontuu Lähetyssopessa.
Pe 1.4. klo 8.30-15.30 Yhteisvastuun lipaskeräys K-market Heikurassa.
5. paastonajan sunnuntai 3.4. klo 10 messu Kuhmon kirkossa. Klo 15-17 jumalanpalvelusavustajan
lyhyt kurssi Kuhmon kirkossa. Iltapäivän aikana käymme läpi tavanomaisimmat avustajan tehtävät
jumalanpalveluksessa: tekstin lukeminen, kolehdin kerääminen, ehtoollisella avustaminen ja
pikareiden peseminen, striimaaminen, ym. Osallistuminen ei sido mihinkään, voit myöhemmin
tarjoutua tiettyyn tehtävään vapaaehtoiseksi, jos haluat.
Ma 4.4. klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu seurakuntakeskuksen salissa. Klo 18 työikäisten
naisten raamattupiiri kokoontuu Ikolan pappilassa.
Ti 5.4. klo 9.30 perhekerho kokoontuu Piilolan kerhotalolla. Klo 14 Lähiötuvan raamattupiiri
kokoontuu seurakuntakeskuksen Kellarilla. Klo 17-19 luovan toiminnan pyhäkoulu
seurakuntakeskuksessa. Illassa askarrellaan, näytellään ja tehdään pieni puutyö. Lopuksi on
tarjoilua. Tervetuloa koko perheenä ja lapset alle 6-vuotiaat huoltajan kanssa.
Ke 13.4. klo 13-17 srk-keskuksessa pääsiäisen ajan Herkkutorikahvila. Myytävänä: kahvia/teetä,
rahkapullia, munkkeja, kuivakakkuja, pikkuleipiä, lanttu- ja lohikukkoja, rönttösiä, mokkapaloja,
porkkanakakkua, juustokakkuja, porkkanariisipiirakoita, riisipiirakoita sekä villasukkia,
tervetulokylttejä ym. Tervetuloa kahville ja myyjäisiin. Voit myös varata tilauksesi etukäteen ma
11.4. p. 050 592 5396.
Diakoniatyö
Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Ota yhteyttä: p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi tai
p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi. Tarvittaessa voit tuoda yhteydenottopyynnön
seurakuntakeskuksen pääovella sijaitsevaan postilaatikkoon.
Ke 30.3. klo 10 lähimmäispalvelun vapaaehtoisten tapaaminen seurakuntakeskuksen salissa.
Kuorot
To 31.3. klo 16 Löytäjät-kuoron kokoontuminen seurakuntakeskuksen salissa.
Lapset ja perheet
Kerhoihin ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 738 4308.
-päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille kokoontuvat ma-pe.

-perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 9.30 Piilolan kerhotalolla.
-lapsiparkki (2 vuotiaasta alkaen) joka toinen perjantai (8.4.) klo 15-18.
-pyhäkoulu kokoontuu kirkon yläsalissa klo 10 alk. jumalanpalveluksen ajan. Käynti sakastin
ovesta. Tervetuloa kaikki lapset ja alle 3-vuotiaat huoltajan kanssa.
-Luovan toiminnan pyhäkoulu ti 5.4. klo 17-19 srk-keskuksessa. Illassa askarrellaan, näytellään ja
tehdään pieni puutyö. Lopuksi on tarjoilua. Tervetuloa koko perheenä ja lapset alle 6-vuotiaat
huoltajan kanssa.
Varhaisnuoret ja nuoret
Kerhoihin ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 738 4312.
-Erä- ja taitokerho 3.-6. -luokkalaisille seurakuntakeskuksen Siivellä tiistaisin klo 17.30.
-Löhöilta 12-17-vuotiaille srk-keskuksen Kellarissa torstaisin klo 18-20.
-Peli- ja leikkikerho Tuupalan puukoulun salissa keskiviikkoisin 1.-3. –luokkalaisille klo 16-17 ja
4.-6. -luokkalaisille klo 17-18.
-Leiri 2 –rippikoululaisten opetuspäivät: la 2.4. klo 13-16.30 seurakuntakeskuksessa ja su 3.4.
klo 10-13 Kuhmon kirkossa.
Kuollut:
Aino Kaarina Heikkinen 84 v.,
Vieno Herman Huotari 86 v.,
Kauko Antero Immonen 67 v.,
Martti Eino Määttä 73 v.,
Matti Kari Juhani Pulkkinen 58 v.

