Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry

Pääsiäinen 2015
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Kevät usein keikkuen tulevi –
mutta Mikaelin ystävien kevätkokouskutsu tulee varmasti. Kevätkokous pidetään
maanantaina 13.4. klo 18
Mikaelin seurakuntakodilla
(Puistokatu 13).
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat ja niiden lisäksi on mahdollisuus
tuoda palautetta tai uusia
ideoita Mikaelin ystävien
toimintaan liittyen. Tule mukaan tukemaan aktiivisen
Mikaelinseurakunnan toimintaa!
VUODEN ALUN TAPAHTUMIA
Nimensä velvoittamana yhdistyksemme osallistui Mikaelinkirkossa 15.2. järjestettyyn Ystäväareenaan. Haastateltavien vieraiden joukossa oli mm. hallituksemme
jäsen Kirsti Salmela ja allekirjoittanut toiminnanjohtaja.
Musiikista vastasi tenori Reijo
Ikonen vaimonsa Ullastinan
kanssa. Mikaelin ystävät tarjosivat lopuksi ystäväkahvit ja
onnistuimme saamaan uusia

jäseniä mukaan. Lämpimästi
tervetuloa!

ja Nummen seurakuntakodissa keskellä yo-kylää.

Nuorisoevankelistamme Merika Kallionpää tekee kevään
aikana osa-aikaisesti työtä
Mikaelin ystäville. Kesäksi
hän siirtyy kokoaikaiseen
työhön ja osallistuu mm. lukuisille rippikoululeireille.

Pansion-työssämme on jatkunut maahanmuuttajien
kotouttamiseen liittyvä projekti Kari Mäenpään johdolla.
Projektin jatkamiseksi ja laajentamiseksi etsimme siihen
ulkopuolista rahoitustukea.
Monet maahanmuuttajat niin
kristityt kuin vasta tulevatkin
kristityt ovat innolla tulleet
Mikaelinseurakunnan yhteyteen.

Nuorille aikuisille tarkoitetut
Food and Hope -ruokailut
ovat jatkuneet hyvin tuloksin
kuukausittain. Olemme saaneet uudeksi yhteistyökumppaniksi Katariinan seurakunnan ja joka toinen kuukausi tarjoamme hengen
evästä, ruokaa ja ruokakasse-

UUSIA ASKELEITA
Syyskuun alussa Mikaelissa
alkaa Keskusta-Portsa-

projekti erityisesti alueen
nuorten aikuisten tavoittamiseksi. Yhdistyksemme kokee
mielekkäänä projektin tukemisen ja harkitsemme loppuvuodesta Remo Ronkaisen
palkkaamista nuorten aikuisten pastoriksi, mikäli riittävä
kannatusrengas löytyy. Remo valmistuu papiksi Helsingin yliopistosta kesäkuun
alussa. Hän on tullut tunnetuksi mm. GodFM bändin
solistina. Syksyn alussa hän
aloittaa Mikaelinseurakunnassa ja joulukuun alusta hän
olisi valmis tulemaan yhdistyksemme palvelukseen.
Haluamme yhdistyksenä panostaa haasteellisten ikäryhmien nuorten ja nuorten

.

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

aikuisten tavoittamiseen
evankeliumilla. Saat tukea
tätä arvokasta työtä maksamalla jäsenmaksusi. Perussumman lisäksi voi maksaa
ylimääräisen osan – se menee lyhentämättömänä
työmme tukemiseen. Harkitse myös ryhtymistä kuukausilahjoittajaksi esim. 10 tai 20e
summalla. Nettipankissa voit
kätevästi tehdä tällaisen automaattisesti toistuvan maksusuorituksen. (Rahankeräyslupa 5650/46/2014)

ti kertoo meille Jumalan rakkaudesta, ihmisen syntisyydestä ja siitä, että vain Jeesus
voi meidät pelastaa. Tänä
pääsiäisaikana meillä on
mahdollisuus kertoa tätä
evankeliumia eteenpäin ystävillemme ja sukulaisillemme.
Yksi hyvä tapa on kutsua heitä pyhinä Mikaelinkirkkoon
seuraamaan pääsiäisnäytelmää!

Armorikasta pääsiäisaikaa
toivottaen,

SIUNATTUA PÄÄSISÄISTÄ
Edessä on kristikunnan suurin juhla. Pääsisäinen kulminoituu Jeesuksen ristiin ja
ylösnousemukseen. Sen vies-
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toiminnanjohtaja

