KUHMO
Kokoonnumme kirkkoon jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin turvavälejä noudattaen ja
käsihygieniasta huolehtien. Käytä tarvittaessa kasvomaskia.
Jumalanpalvelukset ja toiminta
Ke 5.1. klo 14 'Lähiötuvan raamattupiiri' seurakuntakeskuksen Kellarissa. Huom. päivä.
Loppiainen 6.1. klo 10 messu Kuhmon kirkossa (l: Hakulinen, s: Antola, Lohi). Klo 18 toivevirsiilta Kuhmon kirkossa. Ari Lohi improvisoi uruilla laulettavien virsien pohjalta.
1.sunnuntai loppiaisesta 9.1. klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa (l: Antola, s: Teuvo
Riikonen, k: Lohi). Parikanniemisäätiön kirkkopyhä. Klo 15 kastelintukirkko Kuhmon kirkossa.
Perhe voi hakea kastetun lapsensa kastelinnun.
Ma 10.1. klo 13 ehtoollishartaus Lepokynnään salissa, maskisuositus. Klo 18 työikäisten naisten
raamattu- ja keskustelupiiri Piilolan seurakuntakodilla. Klo 18 naisten raamattupiiri kokoontuu
seurakuntakeskuksen salissa.
Ti 11.1. klo 14 'Lähiötuvan raamattupiiri' kokoontuu seurakuntakeskuksen Kellarissa.
Ke 12.1. klo 10 lähimmäispalvelun vapaaehtoisten tapaaminen seurakuntakeskuksen salissa.
Kirkkoherranvirastossa on myytävänä onnittelukortteja, surunvalitteluadresseja ja Päivän
tunnussana –kirjasta.
Seurakuntakeskuksen ulko-ovet ovat avoinna ma-pe klo 9-11.30 ja 12.30-14. Asioi terveenä ja
käytä tarvittaessa kasvomaskia.
Seurakunnan työntekijät tavoitat puhelimitse ja yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta.
Puhelimitse voi sopia kirkollisista toimituksista, asioida kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa
sekä tilata haudanhoitosopimuksen. Seurakuntakeskuksen ulko-oven edessä on postilaatikko, mihin
myös voi jättää yhteydenottopyynnön työntekijälle, esirukouspyynnön tms. viestin.
Diakoniatyö
Diakoniavastaanotto toimii ajanvarauksella. Ota yhteyttä: p. 044 738 4315, anne.malinen@evl.fi tai
p. 044 738 4314, anu.haverinen@evl.fi.
Ke 12.1. klo 10 lähimmäispalvelun vapaaehtoisten tapaaminen seurakuntakeskuksen salissa.
Lapset ja perheet
Kevään toimintakausi alkaa viikolla 2. Kerhoihin ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 738 4308.
Kerhot kokoontuvat: päiväkerhot 2,5 - 5 –vuotiaille, perhekerho Piilolan kerhohuoneella tiistaisin
klo 9.30-11 sekä puuhakerho 6-10 -vuotiaille Piilolan kerhohuoneella tiistaisin klo 15-17.
Lapsiparkki (2 vuotiaasta alkaen) joka toinen perjantai klo 15-18.
Varhaisnuoret ja nuoret
Kevään toimintakausi alkaa viikolla 2. Kerhoihin ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 738 4312.
Erä- ja taitokerho 3-6 lk srk-keskuksen Siivellä tiistaisin klo 17.30.
Peli- ja leikkikerho 1-3 lk Tuupalan puukoulun salissa keskiviikkoisin klo 16-17.
Peli- ja leikkikerho 4-6 lk Tuupalan puukoulun salissa keskiviikkoisin klo 17-18.

Löhöilta 12-17-vuotiaille srk-keskuksen Kellarissa torstaisin klo 18-20.
Lentiira:
1. sunnuntai loppiaisesta 9.1. klo 10 messu Lentiiran kirkossa (l+s: Hakulinen, k: Tauno Harinen).
Kirkkokahvit.

