KEVÄTUUTISIA

9.4.2018

Mikaelin ystävät ry:n jäsenkirje 2/2018
Taivas ja tähdet– alennuslippuja jäsenille
Heinäkuussa olemme taas mukana Samppalinnassa Taivas ja
Tähdet- tilaisuuksissa 2. ja 16. 7. Ma 2.7. klo 19 Samppalinnan
kesäteatteri saa vieraakseen Marion Rungin, Kyösti Mäkimattilan, Ritva Oksasen ja Pedro Hietasen. Ma 16.7. klo 19 lavan
valloittaa suomireggaen kruunaamaton kuningas Jukka Poika ja
gospelmuusikko Olli Helenius. Mukana myös Ilta & Jippu sekä
Silvia Kosken luotsaama Aboa Gospel -kuoro. Molemmat illat
juontaa tuttuun tapaansa Joel Hallikainen ja nauruhermoja
koettelee stand-up koomikko Mikko Vaismaa. Mikaelin ystävien
jäsenet voivat ostaa iltoihin alennuslippuja 10€ hintaan (norm.
24€) sihteeriltä: jattah.haltsonen@gmail.com tai puh. 0405211907. (HUOM! rajoitettu määrä) Maksu 26.5. mennessä tilille:
FI66 17433 00000 2166, viite 3395.

Iloista ja aurinkoista kevättä sinulle Mikaelin ystävä!
Keväällä tapahtuu
Tämän vuoden aikana meillä on ollut ystäväillat ystävänpäivänä
ja hiljaisella viikolla. Jälkimmäisessä Jippu, Aboa Gospel –kuoro ja
evankelista Ilkka Puhakka houkuttivat Submarinaan yli 100 henkilöä ja saimme monta uutta jäsentä. Ilolla toivotamme heidät
tervetulleiksi ystävien joukkoomme! Muistutamme jäsenhankintakampanjastamme: Jokainen uusi jäsen, joka liittyy ennen 25.4.,
saa liittymislahjaksi konserttilipun äitienpäivän konserttiin 13.5.
Myös se jäsen, joka uuden jäsenen on houkutellut mukaan, saa
oman lippunsa 

Lastenleiriä tukemaan
Mikaelin ystävät haluaa suunnata toimintaansa myös aivan
uudelle alueelle – vähävaraisiin lapsiperheisiin.Järjestämme 6.9.8. perheleirin Sinapin leirikeskuksessa. Mukaan kutsutaan
vähävaraisten perheiden lapsia, joille ilmainen leiri saattaa olla
ainoa ”kesälomamatka”. Apusi voit antaa osallistumalla
keräykseemme tai lähtemällä leiriavustajaksi. Ilmoittaudu
sihteerille: jattah.haltsonen@gmail.com tai puh. 040-5211907.

Konsertti järjestetään äitienpäivänä 13.5.2018 klo 16
Mikaelinkirkossa. Upeaääniset tenorit Reijo Ikonen ja Lasse
Riuttamaa tulkitsevat Mauno Kuusiston iki-ihania lauluja. Lippuja
konserttiin (hinta 15 €) on myynnissä hallituksen jäsenillä,
kirkonovella ja www.tiketti.fi –palvelusta. Tämä konsertti on
oivallinen lahjavinkki äideille!

Kesäretkelle Sauvoon ja Karunaan 17.6.
Kesäkuulle ihanat jäsenemme Ritva ja Marja-Terttu ovat
järjestäneet meille retken Karunaan ja Sauvoon.
Lähdemme matkaan sunnuntaina 17.6. niin, että ehdimme
Sauvon kirkon jumalanpalvelukseen. Sen jälkeen pääsemme
tutustumaan vielä Karunan kirkkoon ja mahdollisesti Paimion
idylliseen Pyhän Jaakobin kirkkoon. Matkan hinta (25€) sisältää
lounaan ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille
FI66 17433 00000 2166, viite 3405. Ilmoittautumiset
jattah.haltsonen@gmail.com tai 040 521 1907.

Tämän kirjeen mukana saat myös jäsenmaksusi laskun. Sen
avulla osallistut hyvän tekemiseen eli älä unohda maksaa sitä😊
Siunattua kevättä toivottaen,

Pasi Jaakkola
toiminnanjohtaja

