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Hyvä Mikaelin ystävä!

Jäsenen kesäedut

Sanonta ”kevät keikkuen tulevi” on tänä vuonna totisesti pitänyt
paikkansa. Hengellisessä elämässäkin Jumalan etsintä voi joskus
edetä suotuisissa tuulissa ja joskus tuntuu tuuli puskevan
vastaan. Toivoa ei kuitenkaan tule heittää. Kesä koittaa aina ja
Herra on luvannut auttaa jokaista, joka häntä avukseen huutaa.
(Psalmi 50:15)

Viime vuoden tapaan haluamme tarjota kesällä joitain
jäsenetuja. La 17.6. järjestettävällä kulttuurimatkalla Lammille
Ortodoksiseen luostariyhteisöön saat 10€ alennuksen (mainos
yllä). Viime vuoden tapaan tuemme Mikaelinseurakunnan
Samppalinnan kesäteatterissa järjestämiä Taivas ja tähdet
musiikki-iltoja. Maanantaina 3.7. klo 19 lavan ottavat iki-ihana
Diandra Flores, Paimion oma poika Petri Laaksonen ja Aboa
Gospel -kuoro Silvia Kosken johdolla.

Ystäväiltojen suosio kasvoi
Jäsenet ja iloksemme monet muutkin ovat löytäneet ystäväillat.
Jipun tähdittämä ystävänpäivän ilta ja Aiju von Schönemanin
johtama pääsiäistapahtuma kokosivat kumpikin satakunta
henkeä. Kauden päättänyt Talkshow, jossa vieraana oli Veeti
Kallio täytti Submarinan jo äärimmilleen. Olemme kovasti
iloinneet matalan kynnyksen lämminhenkisistä illoista, jotka ovat
samalla vahvistaneet uskoa. Teidän vuoksenne niitä on ollut ilo
järjestää. Tervetuloa myös lukuisat uudet jäsenet! Kalenteriin
kannattaa jo merkitä kesän ja syyskauden tapahtumamme.

Mukaan Portsan katumarkkinoille!
Sunnuntaina 28.5. vietetään jälleen Puutarhakadulla Portsan
katumarkkinoita. Mikaelinseurakunta on siellä tarjonnut
perinteisesti ilmaista soppaa tykistä. Tänä vuonna Mikaelin
ystävät on ensikertaa mukana tarjoamalla ison pomppulinnan ja
keppihevosradan lapsille. Jos olet lasten ystävä ja pääset 28.5.
klo 12–16 välillä talkooapuun, ilmoittaudu sihteerillemme Jatalle:
jattah.haltsonen@gmail.com.

Mikaelin ystävien toiminta syyskaudella
La 26.8. klo 14-16 Ystävien iltapäiväkahvit Ruissalossa
Aila Harjanteella (Auringonsuomustie 41, Turku)
To 12.10. klo 18 Suuri illallisgaala
Submarinassa (Linnankatu 32), illalliskortti 25€
Ti 5.12. klo 19 Mikaelin ystävien joulujuhlakonsertti
Mikaelinkirkossa, Petri Laaksonen & Jippu, liput 17/15€

Maanantaina 17.7. klo 19 estradille nousevat Jippu, aina niin
valloittava Arja Koriseva ja yllätys yllätys - the one and only
Jope Ruonansuu. Molempien iltojen juontajana ja esiintyjänä
toimii Joel Hallikainen.
Mikaelin ystävät on hankkinut kumpaankin näytökseen 20
ilmaislippua, jotka saavat nopeimmat jäsenemme. Ilmoittaudu
pikaisesti sihteerillemme Jatalle: jattah.haltsonen@gmail.com.
(lipun arvo 25€, lahja vain jäsenille) Lisätiedot:
www.samppalinnanteatteri.fi/taivas-ja-tahdet
Siunattua kesän odotusta!

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja

