Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry
syksy 2014
Mikaelin ystävien syksy on
alkanut vauhdikkaasti.
Heti syyskuun alussa saimme olla tukemassa Pansio-

Pernon kaupunginosaviikkojen toteutusta yhdessä seurakunnan ja lukuisien muiden toimijoiden kanssa.

Samoin nuorille aikuisille
tarkoitetut Food & Hope
ruokailut käynnistyivät keskustassa hyvällä menestyksellä. Tällainen palveleva
konsepti on osoittautunut
hyväksi tavaksi lähestyä
nuoria, jotka muuten ovat
seurakunnille vaikea kohderyhmä.
Nuorten syrjäytyminen on
ollut vahvasti monen hallituksemme jäsenen sydämellä, joten yhdistyksemme
on palkkaamassa nuorisoevankelistan ensimmäiseksi
työntekijäkseen. Tästä lisää
myöhemmin.
Mikaelin ystävät on myös
saanut uuden varatoiminnanjohtajan Kari Koukin, joten tänä syksynä tiimimme
on vahvistunut merkittävästi.
MIKKELINPÄIVÄ
Mikkelinpäivänä Mikaelin ystävät osallistui Kirkonmäkitapahtumaan
mainostaen
omaa toimintaansa. Tästä
saimme liudan uusia jäseniä.

Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n hallituksen jäsen Kirsti Salmela pastori Pasi Jaakkolan haastateltavana Mikaelinseurakunnan järjestämässä Kirkonmäki-tapahtumassa 5.10.2014.

Lämpimästi tervetuloa jäseniksemme!
Lisäksi olimme hyvin esillä
tapahtumaa seuranneessa
Mikaelmessussa ja saimme
lähes tuhat euroa kolehtituottoja. Tällaiset lahjoitukset
ovat tuiki tärkeitä ja mahdollistavat mm. nuorisoevankelistamme työn ensi vuonnakin.

se oli päihteiden ja näköalattomuuden vuoksi täysin
solmussa. Kuluneen vuoden
aikana hän on jo saanut johdattaa monia nuoria pimeydestä Jeesuksen luo. Merika
sanoo: "Sydämeni palaa

NUORISOEVANKELISTA
MERIKA KALLIONPÄÄ
Erityisesti nuorison tavoittaminen evankeliumilla on
Mikaelin ystävien yksi päätavoitteista. Tähän työhön
palkkasimme
20-vuotiaan
Merika Kallionpään.
Jeesus muutti hänen elämänsä noin vuosi sitten, kun

Turun Mikaelinseurakunnan ystävien
nuorisoevankelista Merika Kallionpää

evankeliumille ja tahdon koko sydämestäni tuoda muiden elämään sen armon,
jonka olen itse saanut kohdata. Pyydän sinua auttamaan tässä työssäni!"
Tue Merikaa rukouksin ja
liity hänen kannattajarenkaaseensa ilmoittautumalla:
pasi.jaakkola@evl.fi tai
p. 040 341 7412.

YSTÄVÄILTA JA
KOUS 4.11.

VUOSIKO-

Tiistaina 4.11. klo 18 on
Mikaelin seurakuntakodissa
Ystäväilta ja Mikaelin ystävien
vuosikokous. Olet lämpimästi tervetullut tuohon iltaan ystäviesi kanssa.
Puhujavieraana on kirurgi Sakari Orava. Samalla vietämme evankelistamme Merika

Kallionpään kannattajajuhlaa.
Tuo mukaan myös ajatuksesi Mikaelin ystävien toiminnan kehittämisestä. Olemme avoimia uusille ideoille ja
etsimme myös lisää toteuttajia joukkoomme.
Kiitos, että haluat tukea näkyämme!

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja

.

"Haluamme tukea uudenlaista kirkkoa,
joka tulee rohkeasti kansan pariin,
tarttuu innolla uuteen ja välittää
rakkaudella avuntarvitsijoista."

Mikkelinpäivän 5.10.2014 Kirkonmäki-tapahtumassa Mikaelinkirkon pihalla liikkui mm. enkeleitä.

