SRK:N

ISOKYRÖ

NUORTEN
SYKSY -17

TOIMINTA

"MINÄ OLEN IHME, SUURI IHME,
JA KIITÄN SINUA SIITÄ.
IHMEELLISIÄ OVAT SINUN TEKOSI,
MINÄ TIEDÄN SEN. "
-PSALMI 139:14

Mitä mainiointa
2017 loppupuoliskoa!
Suomen 100-vuotis bileet senkun jatkuvat. Martti Luther reformoinnin otsahiki haisoo yhä 500
vuoden kuluttuakin. Juhla saa siis jatkua. Haikeissa merkeissä hyvästellään 24.9. kirkkoherra
Artturi Kivineva, joka siirtyy seesteisempiin hommin. Srk:n nuorisotyö kiittää kirkkoherraa ja
jatkaa vahvana. Luvassa siis myös uusia naamoja…
Tekemistä riittää syksylle lähes joka viikko. Tässä lärpäkkeessä niistä lisää.
Jokaisen tapahtumakuvauksen yhteydessä on symboli joka löytyy myös takasivun kalenterista
siitä kohtaa jossa kyseinen tapahtuma on
-

Nuortenillat joka toinen perjantai
pappilassa klo 18–21.
Pappilan nuokkarille voit tulla
vapaasti hengaamaan illan aikana.
Nuortentilassa on mm. lautapelejä,
pingis, sohvarinki, höntsähuone,
soittimia ja mutusteltavaa. Jos meno
on sen mukaista niin aukiolo voi
venyä jopa kymppiin asti. Avoimien
ovien nuortenillasta saat tulla ja
mennä miten lystäät. Voittaa loskassa
seisomisen. Energiajuomien tai
päihteiden tuominen nuortentilaan on
kielletty.

-

-

Pappilan nuokkari ON THE ROAD:
Nuortenillat Ystävyydenkulmalla,
Tervajoella klo. 18–21.00 syys- ja

marraskuussa
Syyskuussa (9.9.) ja marraskuussa
(4.11.) lähtee Pappilan nuokkari tien
päälle ja tuo avoimet ovet Tervajoelle.
Eli eipä ole tekosyynä enää välimatka
Kylkkälän suunnalta.
Sama formaatti
kuin Pappilan
nuortenilloissa, eli
rentoa menoa ja
hyvää seuraa.
Tulla ja mennä saa
miten huvittaa ja kukapa tietää jos
meno on sen mukaista niin voi
tämänkin illan valomerkki venyä.
Nuorten leffaillat pappilassa kerran kuussa 19.00 ->
Helmikuusta lähtien pappilassa järjestetään nuorten leffailtoja kerran kuussa. Leffoja voi
toivoa ja viikko ennen iltaa avataan srk:n somessa äänestyskanava mitä kautta voi
vaikuttaa kuukauden leffaan. Illan päättymisaika riippuu leffan kestosta. Jos kuukauden
elokuvaksi valikoituu k15/k16 elokuva, niin siitä tiedotetaan ajoissa. Ikärajoista pidetään
kiinni. Illat ovat ilmaisia. Seurakunta tarjoaa leffan lisäksi popparit ja limsaa/mehua. Omien
mässyjen tuonti on myös sallittu. Energiajuomien tai päihteiden tuominen
nuortentilaan on kielletty.

-

Nuortenkuoro jatkaa treenausta kanttorimme
Suvi Koiviston johdolla joka torstai klo 16.30 Pappilassa
Lisätietoja saa Suvilta 044-7772160 / suvi.koivisto@evl.fi

-

Jammailuillat nuorille ja nuorille aikuisille Pappilassa
klo. 18–21.00 maalis- ja toukokuussa (23.3. & 11.5.):
Tykkäätkö soittaa, tykkäätkö laulaa tai tykkäätkö
kuunnella edellä mainittuja? Pappilan jammailuillassa
ei treenata mitään varten vaan soitetaan soittamisen ilosta.
Pappilan saliin tuodaan kaikenlaisia soittimia
ja ehkä muutama vahvari jos ei akustinen soittelu kelpaa.
Saa tuoda myös omia soittimia. Keittiössä luonnollisesti
tarjoilu pelaa koko illan ajan. Ilta päättyy hartauteen klo 21.00.

-

GOSPOSTOLIT Kyrössä la 7.10.
Pohjankyrösali
Gospostolit esiintyy Isossakyrössä lokakuussa,
Pohjankyrösalissa.
Esimakua jannujen musiikista voit kuunnella
esim. spotifystä.
Tapahtuma on ilmainen.
”Et ole turhaan täällä pieni ihminen…”
Jatkot pappilalla extra-nuortenillan merkeissä

-

Ruskagospel Retki Ylihärmään la
30.9.
Ruskagospel Ylihärmän Anssin Jussin
Areenalla 30.9.2017
Esiintymässä: Gospostolit, KLS, Save,
Ossi & Aarni ja LZ7!
Ilmoittautumiset 25.9 mennessä.
Nuorten Joulujuhla 15.12.
Pappilassa.
Syyskausi päätetään tyylillä Nuorten
joulujuhlan merkeissä. Pappilassa
yhteistä tekemistä, joulumässyä ja
laulun raikua. Ken ties oletko se juuri
sinä, joka voittaa bingosta kinkun?

-

Maata Näkyvissä retki Turkuun
17.–19.11.
Marraskuussa kerääntyy taas yli
20000 nuorta Turkuun pohjoismaiden
suurimmille gospelfestareille.
Festareiden esiintyjät ovat suomalaisia
ja ulkomaalaisia kristittyjä. Mukana on
sekä huippumuusikoita että artisteja
esittävän taiteen eri aloilta.
Lisätietoja festareista osoitteesta
www.maatanakyvissa.fi
Ilmoittuminen 1.11. mennessä

Seuraa ilmoittelua Pohjankyrö-lehdessä, Facebookissa
(Isonkyrön nuori seurakunta ja Isonkyrön seurakunta),
Instagramissa @isonkyronnuorisrk, snapchatissa
ja koulujen ilmoitustauluilla.
Enkeleitä koulutielle, tsemppiä kevääseen ja nähdään pappilassa!
T:Juho Suihkonen, nuorisotyönohjaaja
Lisäinfoa tapahtumista Juholta:
0400-138 254, juho.suihkonen@evl.fi

Isonkyrön nuori
seurakunta

