Xapulin sanomat

KINKERIK
Tämän vuoden kinkereillä aiheena on koulu ja koulutus
Isoluoto, perjantai 22.2. klo 18, Korpelan talo, Viherlahdentie 434, emäntänä Liisa
Loukonen

Kustavin seurakunta

Hakkenpää, perjantai 1.3. klo 18, isännöi Raimo ja Elisa Lehtinen, Kalarannantie 6.

Kevät 2019

Xaivassalon seurakunta

Rahi, perjantai 8.3. klo 18, isännöi Kirsti ja Keijo Ekroos, Salminiituntie 226.
Pimiäkulma, tiistai 12.3. klo 18, isännöi Mika Heino, Kouvoistentie 242.
Kaurissalo, perjantai 5.4. klo 18 Juhlakinkerit Kaurismäessä, Kaurissalontie 10, isännöi Ritva ja Timo Syvänen. Olette lämpimästi tervetulleita oman alueen kinkereille, juhlakinkereille toivomme kinkerivieraita
kaikkialta ja erityisesti Kaurissalon koulua käyneitä.
Särkilän kinkerit ja Vartsalan kinkerit ilmoitetaan myöhemmin.
PIHJKIRKGK
Ensi kesänä jatkamme Taivassalossa suuren suosion saaneita metsäkirkkoja, merihartauksia ja pihaseuroja. Ajankohdat ja paikat sovitaan kirkkoherra Tiina Rautiaisen kanssa.
KYNKKILÄMESSH
Kerran kuussa kynttilämessut Taivassalon ja Kustavin kirkoissa. Taivassalon musiikista
vastaa kevään ajan Samuel Salminen ja Saara Sairanen; laskiaissunnuntai 3.3. klo 16,
7.4. klo 16 ja pääsiäisyönä 20.4. klo 21.
MHSKJRI
Muskariohjaaja Meeri Kordelin jatkaa koko perheen avointa ja maksutonta muskaria torstaisin klo 17
Kustavi-salissa ja klo 18 Loisteessa.
GP KERHGHHGNE GN KHSKJII-SJLI
Monet seurakunnan jäsenet olivat mukana päättämässä nimeä. Ehdotuksia oli yli kolmekymmentä ja seurakuntavaalien yhteydessä mielipiteitä lausuttiin puolesta ja vastaan. Kirkkoneuvosto päätyi nimeen Kustavi-sali. Molemmat nimet ovat toistaiseksi käytössä. Kustavi-salissa toimivat Hyvää huomenta kustavilaiset, MLL, Muskari, Eläkeliitto ja kirkkokuoro. Tilan voi varata perhejuhliin ja kokouksiin, tilavuokra on
95 euroa ja kustavilaiset yhdistykset voivat saada vapautuksen vuokrasta. Varaukset kirkkoherranvirastosta maanantaisin. Piha-alueen kunnostaminen jatkuu. Jumalanpalvelukset siirtyvät kirkkoon, mutta ensi talvena jatkamme Kustavi-salin messuja.
HYIÄÄ HHGMENKJ KHSKJIILJISEK
Maanantaisin klo 10-12 vapaaehtoisten järjestämä aamupala ja ohjelma. Tilaisuus on kaikille avoin ja poiketa voi vapaasti oman aikataulun mukaan. Järjestelyistä vastaavat seurakunta, SPR ja Martat. Toivomme
erityisesti, että syrjäkylien vanhuksille järjestetään mahdollisuuksia poiketa yhteiselle aamukahville.
Paastonaikana on raamattuhetki aamukahvien päätteeksi klo 11.30-12. Tiina Rautiainen avaa Raamattua ja kuuntelijat saavat tehdä käsitöitä, piirtää tai hiljentyä sanan äärellä. 11.3. Abraham ja Iisak,
25.3. Jaakob, 1.4. Joosef, 8.4. Mooses, 15.4. Ilmestyskirja.
LÄHEKYSKIRPPIS JJ KJFFEKHPJ
Laskiaistapahtuma perjantaina 1.3. klo 10 alkaen Kirppiksellä Keskustie 11,
myytävänä hernekeittoa myös kotiin vietäväksi.
JSKJRKELHPIIRI LGISKEESSJ
Kaikenikäisten askartelupiiri joka toinen maanantai klo 18-20 Loisteessa, Keskustie 9. Lisätietoja Arja Männistö.
PÄIIÄKERHG JJ PERHEKERHG
tiistaisin ja keskiviikkoisin Loisteessa klo 10 alkaen

"

Pekka Simojoki mies ja kitara
Iirsi 517, Herra kädelläsi asua mä saan lienee tuttu virsi. Kekijä on Pekka Simojoki. Pekka on monessa mukana, hän on ehkä kuitenkin omimmillaan, kun pääsee keikalle yksin kitaransa kanssa.
Exitin, EtLeteran ja muiden musiikkiprojektien lisäksi hän kulkeekin ahkerasti pitämässä trubaduurikonsertteja ympäri maata. Iälillä Pekka laulaa myös duona vaimonsa Jrjan kanssa.

Kustavin kirkossa keskiviikkona 13.3. klo 15
Kaivassalon kirkossa keskiviikkona 13.3. klo 19
Liput ovelta 10 euroa

Kinkerit on parasta perinnettä.
Pidä kyläyhteisö elävänä ja tule mukaan!
Lisätiedot takasivulla

KEVÄÄN 2019 KERHOX
KUSXWVI MWWNWNXWISIN
PWLVELUKESKUS klo 13.15 & JWWLW-KOXI klo 14.30
4.3. 1.4. 29.4. 13.5. 27.5.
Ehtoollishetket 18.2. ja 15.4. Jaala-koti klo 13.15,
Palvelukeskus 14.30

Jumalanpalvelukset ja juhlat kirkoissa
Maaliskuusta alkaen kesän loppuun jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti joka sunnuntai
kummassakin kirkossa

su 24.2.
su 3.3.

XWIVWSSWLO XORSXWISIN
POIJU, RYHMÄKOXI klo 13.30 & WNKKURI klo 14.15
7.3. 21.3. 4.4. 2.5. 16.5.
Ehtoollishetket 21.2. ja kiirastorstaina 18.4. ruokasalissa klo 13.30
SYNKYMÄPÄIIÄJHHLJK
Seurakunta kutsuu yhteissynttäreille kaikki seurakuntalaiset jotka täyttävät 70, 75 tai 80 vuotta. Taivassalossa juhla on sunnuntaina 10.3.2019, alkaa kirkossa messulla klo 12 ja kahvitilaisuus on seurakuntakodilla. Kustavissa juhla on sunnuntaina 31.3.2019, alkaa klo 12 messulla, sen jälkeen kahvitilaisuus
Kustavi-salissa.
Kotikäyntejä syntymäpäiväviikolla teemme ikäihmisten luo mahdollisuuksien mukaan, toivomme yhteydenottoa etukäteen, jos teillä on erityisiä toiveita esimerkiksi aikataulun, paikan tai ehtoollisenvieton
vuoksi. Kustavissa pyritään käymään vuosittain 85 v alkaen, Taivassalossa 85 v, 90 v ja sen jälkeen vuosittain.
RHNGJJ YHKEISIJSKHHN HYIÄKSI
Taivassalon kirkossa sunnuntaina 14.4. klo 10, Raisionseudun Lausujat ry.
Tapaat yhteisvastuun lipaskerääjiä kauppojen edustoilla ja kinkereillä.
YHKEISIJSKHH-KERÄYS 2019
Eriarvoistumisen teema liippaa läheltä tämän vuoden keräyksen teemaa. “Jos koulutus on ilmaista, niin miksi kaikilla ei ole siihen varaa?”, kysyy kampanja. “Koulu on kulu”, vastaa kampanja
itse. Yhteisvastuun tuotoista 40 % jää kotimaahan. Puolet tästä määrästä seurakunta ohjaa Kirkon
Diakoniarahastoon, puolet jää kotiseurakuntaan. Miten apu on sitten otettu vastaan niissä perheissä, joita on autettu täällä omassa seurakunnassa Kirkon Diakoniarahaston varoin. “Rahaavustuksen kautta arjen asiat saatiin järjestymään, mikä loi turvallisuuden tunnetta ja hyvää mieltä”, kertoo eräs apua saanut isä.
Miksi olet mukana Yhteisvastuussa, kysyn vielä eräältä seurakunnan vapaaehtoiselta, joka on
kiertänyt YV-listojen ja -lippaiden kanssa kyliä jo lähes parinkymmenen vuoden ajan.
“Yhteisvastuun kautta apu saadaan kohdennettua niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Keräyksen
kautta saadaan paljon hyvää aikaiseksi”, vastaa tämä uskollinen lipaskerääjä.
Yhteisvastuukerääjien tavoin uskon hyvän tekemisen voimaan. Olen nähnyt, että pienikin apu voi olla merkittävä
silloin kun sitä tarvitaan. Uskon, että vastuu toisista poikii lisää hyvää ja että hyvä palaa antajalleen aina takaisin,
tavalla tai toisella.

RUOKWKWSSIJWKO
Vapaaehtoisten organisoimaa apua vähävaraisille kauppojen ylijäämästä ja EU ruoka-avusta. Kustavin
seuratupa, Taivassalon Nuortenkoti, vuoroviikoin, kysy lisää, diakoni Päivi Rönnblad 044 0878 167.
UUXISIW
Kanttori Essi Takkinen toimii oman viran ohella myös Taivassalon kanttorina. Esa Kilpiö jatkaa Taivassalon kirkkokuoron johtajana.
Taivassalon seurakuntakeskuksen peruskivi muurataan helmikuun lopussa.
LISÄXIEDOX
www.kustavinseurakunta.fi taivassalonsrk.nettisivu.org Xiina Rautiainen, vt khra 044 7006138

su 10.3.
ke 13.3.
su 17.3.
su 24.3.
su 31.3.
su 7.4.
Pääsiäisaika
su 14.4.
ke 17.4.
to 18.4.
pe 19.4.
la 20.4.
su 21.4.
ma 22.4.
su 28.4.

Toukokuu
su 5.5.
su 12.5.
su 19.5.
su 26.5.
to 30.5.

klo 10 Taivassalo messu, Kyösti Elo
Laskiaissunnuntai klo 10 Kustavi sanajp, Diakoni Päivi Rönnbladin virkaan
siunaaminen ja luottamushenkilöiden sekä palveluryhmän tehtävään siunaaminen,
kahvit Kustavi-salissa
klo 16 Taivassalo Kynttilämessu
1. paastonajan sunnuntai klo 10 Kustavi sanajp, klo 12 Taivassalo messu, rippikoulu
Taivassalon ikäihmisten yhteinen syntymäpäiväjuhla
Pekka Simojoen konsertti kirkoissa; Kustavin kirkko klo 15, Taivassalon kirkko klo 19
2. paastonajan sunnuntai klo 10 Taivassalo messu, Taivassalon eläkeläisten kirkkopyhä
klo 16 Kustavi Kynttilämessu
Marian ilmestyspäivä klo 10 Kustavi messu, klo 12 Taivassalo messu, Kyösti Elo
4. paastonajan sunnuntai klo 10 Taivassalo sanajp, klo 12 Kustavi messu
Kustavin ikäihmisten yhteinen syntymäpäiväjuhla
5. paastonajan sunnuntai klo 10 Kustavi messu, klo 16 Taivassalo Kynttilämessu
Palmusunnuntai klo 10 Taivassalo Yhteisvastuun hyväksi runojuhla,
klo 12 Kustavi sanajp
Hiljaisen viikon keskiviikko klo 19 Kustavin virsi-ilta
Kiirastorstai klo 17 Taivassalo messu, klo 19 Kustavi messu
Pitkäperjantai klo 10 Kustavi sanajp, klo 12 Taivassalo sanajp
Pääsiäisyö klo 21 Taivassalo Kynttilämessu
Pääsiäispäivä klo 10 Kustavi messu
2. pääsiäispäivä klo 16 Mansikkakari kaikenikäisten perhekirkko, vohvelinpaistoa
1. sunnuntai pääsiäisestä klo 10 Taivassalo sanajp, klo 12 Kustavi sanajp, Kyösti Elo

2. sunnuntai pääsiäisestä klo 10 Taivassalo messu,
klo 16 Kustavi Kynttilämessu, rippikoulu, kirkkokahvit
3. sunnuntai pääsiäisestä klo 10 Kustavi sanajp, klo 12 Taivassalo sanajp
4. sunnuntai pääsiäisestä klo 10 Taivassalo messu, klo 12 Kustavi messu
5. sunnuntai pääsiäisestä klo 10 Kustavi sanajp, klo 12 Taivassalo sanajp
Helatorstai klo 10 Kustavi messu, Vartsalan kirkkopyhä

Raamatun sana tänään
Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin
moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.
Kirje kolossalaisille, luku 3

