2

Perjantaina 30. marraskuuta 2018

”Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä”

Vaellus Joosefin ja
Marian jalanjäljissä

A

dventin aikaan, viikolla 50, Ikolan pappilan pihapiiri toimii näyttämönä jouluiselle vaellukselle.
Kuljemme Joosefin ja Marian jalanjäljissä kohti Jeesus-lapsen syntymän ihmettä, tutustuen joulun suureen kertomukseen kaikkien aistien kautta. Vaellus on
ensisijaisesti suunnattu seurakunnan ja kaupungin varhaiskasvatuksen lapsiryhmille.
Ryhmille on jaettu ennalta sovitut ajat, joista
tiedotetaan erikseen. Tämän lisäksi vaellus

A

dventin- ja joulunvalot
syttyvät katujen varsilla.
Kodeissa ikkunoilla palavat adventtikyntteliköt ja samoin monilla pihoilla joulunvalot. Adventtina sytytämme
kirkoissa ensimmäisen adventtikynttilän ja laulamme ”Hoosianna-hymnin sydämestämme niin,
että kirkon kattokin raikaa. Kuhmon kirkossa neljä kuoroa laulaa
äänissä ”Hoosiannan” ja ”Iloitse
tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem” sekä ”Katso kuninkaasi tulee” emeritus kanttorimme Jarmo
Kokkosen johdolla.

on avoin kaikille tiistaina 10.12. ja keskiviikkona 11.12. Kierrokset lähtevät klo
16.45, klo 17.15 ja klo 17.45 pappilan pihatien päästä. Pukeudu sään mukaan, kierroksen alkua voi joutua odottamaan noin 10
minuuttia, jos osallistujia on paljon.
HUOM! Omalla autolla vaellukselle tulevat: pysäköikää auto kirkon tai kirjaston
parkkipaikalle ja tulkaa kävellen pappilaan.
Parkkipaikkoja on rajoitetusti tien varressa.
Su 1.12. klo 16
Niva, Nivan koulu (Nivatalontie 33), kahvitarjoilu ja arpajaiset
klo 18.30 Kuusamonkylä, Kuusamonkylän koulu (Kuusamonjärventie 50),
		kahvitarjoilu
klo 18.30 Saunajärvi, Klemetti (Saunajärventie 426), kahvitarjoilu
Su 8.12. klo 10
Iivantiiran srk-koti (Juttuantie 2370), messu, joulupuuro ja
		
Kauneimmat joululaulut
klo 14
Rastinkylä, Metsästysmaja (Kankivaarantie 28)
Ma 9.12. klo 18.30 Lauvus, Ranta-aho (Purolantie 33), kahvitarjoilu
To 12.12. klo 18.30 Hietaperä, Kivelä (Katajalahdentie 72), kahvitarjoilu
Pe 13.12. klo 17.00 Vuosanka, Riihiaho (Vuosangantie 1351), kahvitarjoilu
Su 15.12. klo 12.00 Kalliojoki, Toini Juntusella (Juolunkajoentie 822), joulupuuro
klo 15.00 Härmänkylä, Toimintakeskus (Vesiläntie 11), joulupuuro
klo 19.00 Kuhmon kirkko (Kirkkotie 11)
Ti 17.12. klo 14.00 Lähiötupa (Karhunpolku 3 a, alakerta)
Ke 18.12. klo 18.00 Haukela-Kiekinkoski, Riienniva (Riiennivantie 45), kahvitarjoilu
To 19.12. klo 15.00 Nieminen, Niemisen kylätalo (Niemiskyläntie 1096), kahvitarjoilu
Su 22.12. klo 14.00 Kuhmon kirkko (Kirkkotie 11)
klo 18.30 Lentiiran kirkko (Lentiiran kirkkotie 51)

Voit tulla mukaan vaeltamaan Joosefin ja Marian jalanjäljissä tiistaina 10.12. ja keskiviikkona
11.12. Kierrokset alkavat klo 16.45, 17.15 ja 17.45. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Lapset juhlivat
4. joulupäivänä

V

uosien tauon jälkeen järjestämme seurakuntakeskuksella Viattomien lasten
päivänä lastentapahtuman, joka on nimetty 4. joulupäivän lastenjuhlaksi.
Juhla alkaa hartaushetkellä, jossa jaetaan ehtoollinen. Hartauden toiminallisessa osassa pääsemme mukaan kuulemaan tunnelmia, kun paimen ja tietäjä kohtaavat. Hartaushetken jälkeen
syömme yhdessä pienen välipalan, jonka jälkeen askartelemme jouluisen musiikin siivittämänä. Lastenjuhla päättyy yhteiseen musisointihetkeen.
Tervetuloa koko perhe!

JOULUAATON
HARTAUS

Lastenjuhla on lauantaina 28. joulukuuta klo 15
alkaen seurakuntakeskuksella.
Kuva: Sanna Krook

Itsenäisyyspäivän 6.12.
juhlallisuudet
Klo 10
sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa
Klo 11
seppeleenlasku kirkkopihaan ja sankarihaudoille
Klo 11.30 Itsenäisyyspäivän kahvit ja juhlatilaisuus seurakuntakeskuksessa
Juhlapuheet opiskelija Elisa Oinas-Panuma ja
kaupunginjohtaja Tytti Määttä
Tervetuloa!
Kuhmon Seurakunta, Kuhmon kaupunki, Maanpuolustusjärjestöt
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Ja kun enkelit olivat menneet
paimenten luota taivaaseen, niin
nämä puhuivat toisillensa: ”Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja
minkä Herra meille ilmoitti.”
Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen,
joka makasi seimessä.”
Joulu lähestyy. Kauneimmat
joululaulut, virret ja evankeliumi
puhuvat Jeesus-lapsesta. Hän syntyi Vapahtajaksemme. Kiitos ja
ylistys Jumalalle. Veisaamme:”
Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä, rientäkää, kutsuu nyt Betlehem! Etsikää lasta, taivaan kuningasta, ja kumartamaan tulkaa,
ja kumartamaan tulkaa ja kumartamaan tulkaa Herraamme.”
Rukoilkaamme:” Nyt vuoden
pimeimpänä aikana me odotamme
sinua ja sinun valoasi. Kiitos, että
tulet kaikkialle sinne, missä on
pelkoa ja surua, ja sinnekin, missä
sinua ei osata edes odottaa. Kiitos,
että tuot mukanasi ilon, rauhan ja
lohdutuksen. Ole meidän kanssamme Herra Jeesus siunaten ja
varjellen meitä. Siunaa rakas Jeesus joulun odotuksemme ja joulumme. Aamen!

Nimikkolinnut laitetaan
kastepuuhun
Mikä suuri siunaus onkaan, kun
kasteperheet ja isovanhemmat ja
kummit ovat erityisesti kutsutut
mukaan adventtikirkkoon. He saavat laittaa viime aikana Kuhmon
seurakunnan ja kirkon jäseneksi
kastettujen kullatut nimikkolinnut
kastepuuhun. Jeesus on heidät kasteessa kutsunut nimeltä omakseen
ja seuraajakseen. Kirkossa, seurakunnan kerhoissa ja pyhäkoulussa sekä kotona lapset ja nuoret
saavat kasteopetusta, samoin kuin
rippikoulussa. Adventtina on ilo
siunata uusi nuorisotyön ohjaaja
Simo Pulkkinen virkaansa hoitamaan erityisesti varhais- ja nuori-

Ensi sunnuntaina sytytämme kirkoissa ensimmäisen adventtikynttilän ja laulamme Hoosianna-hymnin.
Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

sotyötä seurakunnassamme. Laulamme: ” Tiellä ken vaeltaa, ken
aasilla ratsastaa, maahan on laskettu vaatteita, lehviä oksia. Muurarirabbi nyt on matkalle lähtenyt,
noussut on satulaan ratsunsa kuitenkin kuningas.

Enkelien ilosanoma
Adventista alkaa pieni paaston-

DIAKONIATYÖN
TAPAHTUMIA
• Ke 11.12. klo 12 diakoniatyön eri
ryhmien yhteinen joulujuhla Kuhmon
kirkossa.
• Ti 17.12. klo 14 joulupuuroa ja
joululauluja
päihdeongelmaisten
raamattupiirissä Lähiötuvalla.
• Pe 20.12. klo 10-12
seurakuntakeskuksessa
diakoniatyön joulupuuro
yksinäisille ja vähävaraisille.

aika, joka päättyy jouluun, Jeesuksen syntymäjuhlaan. Betlehemin
kedolla yöllä paimenille ilmestyi
Herran enkeli. Enkelten sanoma
kuuluu meillekin jouluevankeliumissa:” Älkää peljätkö; sillä katso,
minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle.
Teille on tänä päivänä syntynyt
Vapahtaja, joka on Kristus Herra,

Anna Liisa Hakulinen,
kappalainen

Diakoniavastaanotto
2.12.–31.12.
ma 2.12., ti 3.12. ja to 5.12. klo 9-11
ma-ti 9.-10.12. ja
to-pe 12.-13.12. klo 9-11
ti 17.12. ja to 19.12. klo 9-10
pe 27.12.ja ti 31.12 klo 9-10
Voit varata myös ajan
p. 044 738 4314 tai 044 738 4315.

Tapahtumia lapsille ja perheille
• Su 1.12. klo 10 Kuhmon kirkossa 1. adventin

perhemessu.
• Jouluvaellus viikolla 50. Vaellukselle järjestetään sekä
kerhoryhmien omia, että avoimia aikoja, joihin kaikki
kiinnostuneet ovat tervetulleita. Avoimet ajat 10.12. ja
11.12. klo 16.45, 17.15 ja 17.45. Pukeudu vaellukselle
säänmukaisesti. Avointen kierrosten alkua voi joutua
odottamaan 10 min. jos osallistujia on paljon.
HUOM! Omalla autolla vaellukselle tulevat:
pysäköikää auto kirkon tai kirjaston parkkipaikalle ja
tulkaa kävellen pappilaan. Parkkipaikkoja on rajoitetusti
tien varressa.
Toivottavaa olisi, että mahdollisimman moni lapsi
osallistuisi vaellukseen oman ryhmän mukana. Jos
esitetty aika ei sovi, voitte osallistua vaellukseen toisen
ryhmän mukana. Vanhemmat voivat halutessaan olla
mukana vaelluksen ajan.
• Su 22.12. klo 14 Kuhmon kirkossa Kauneimmat
joululaulut.
• Jouluaatto 24.12. klo 16 Kuhmon kirkossa perheiden
aattohartaus. Ota oma lyhty mukaan ja vie
joulun valoa kirkon pihalta kotiin asti!
La 28.12. klo 15 seurakuntakeskuksella 4. joulupäivän
lastenjuhla. Hartaushetki, jouluinen välipala, askartelua
ja musiikkia. Tervetuloa koko perhe!

Daavidin kaupungissa. ja tämä on
teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin
kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja
sanoivat:” Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä
on hyvä tahto!”

Konsertteja Kuhmon kirkossa:
KUOROJEN JOULUKONSERTTI
su 8.12. klo 18.00
Vapaa pääsy. Kolehti kriisityön hyväksi.
Johanna Piipposen ja Pekka Mikkolan
JOULUKONSERTTI
su 22.12. klo 19.00
LOPPIAISKONSERTTI
Ketterät-kuoro ja Virsikuoro esiintyvät
ma 6.1.2020 klo 18.00
Tervetuloa!

Toimintaa
varhaisnuorille ja nuorille
Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toiminta alkaa 7.1.
ja kerhotoiminta jatkuu syyskauden aikataulujen mukaisesti.

Rippikoulut 2020
Tammikuussa:
Lapsi- ja perhetyön kerhot jatkuvat 7.1. alkaen.
Lapsiparkki jatkuu 15.1. (ilm. viim. 13.1.)

KESÄ1 kokoontuu ensimmäisen kerran 12.1.
klo 14-17.30 seurakuntakeskuksella.
KESÄ2 kokoontuu ensimmäisen kerran 26.1.
klo 14-17.30 seurakuntakeskuksella.
(Jos et pääse oman ryhmäsi kokoontumiseen,
voit korvata käynnin toisen ryhmän mukana.)

