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SYYSUUTISIA
Mikaelin ystävät ry:n jäsenkirje 4/2015
Syksy toi uuden evankelistan
Mikaelin ystävien syksy on alkanut vauhdikkaasti. Mikaelinkirkon 110-vuotisjuhla on juuri vietetty ja samoin ovat startanneet nuorille aikuisille
tarkoitetut Food & Hope -ruokailut. Tällainen
palveleva konsepti on osoittautunut hyväksi tavaksi lähestyä nuoria, jotka muuten ovat seurakunnille vaikea kohderyhmä. Tehtävää tukemaan olemme nuorisoevankelistan lisäksi palkanneet yhdessä seurakunnan yhteistyössä
kanssa nuoren musiikkievankelistan – nimeltään
Jippu. Alkusyksystä Mikaelinystävät myös lahjoitti telttakatoksen Love People –työlle, joka
on Mikaelinseurakunnan uutta tavoittavaa toimintaa kävelykadulla kahvinkupposen, niskahieronnan ja rukouksen merkeissä.

Mikkelinpäivän juhlallisuudet
Mikkelinpäivänä Mikaelinkirkolla oli ohjelmaa
koko päivän ja kävijöitä reilusti yli tuhat. Mikaelin ystävät oli esillä koko päivän omalla pöydällään. Tästä saimme liudan uusia jäseniä. Lämpimästi tervetuloa jäseniksemme! Juhlamessussa
saarnasi ja työhönsä siunattiin musiikkievankelista Jippu. Kuuluisa artisti oli houkuttanut kirkkoon paljon uusia ihmisiä. Moni kertoi kyynelehtineensä kuunnellessaan koskettavaa saarnaa ja syvän hengellisesti tulkittuja lauluja. Iloitsemme, että saamme tukea Jipun evankeliumityötä Mikaelin ystävien kautta. Tämän työn tukemiseksi järjestämme myös Mikaelinkirkko 110
vuotta juhlakeräyksen!

Loppuvuoden tapahtumat
Seuraavana edessä on Mikaelin ystävien vuosikokous ti 27.10. klo 17 Mikaelin seurakuntakodilla. (kokouskutsu kääntöpuolella) Tulemme syksyn aikana myös lahjoittamaan Mikaelinkirkkoon tulkkausjärjestelmän, jonka kautta ulkomaalaisten on mahdollista kuulla evankeliumia
omalla äidinkielellään. Joulukuun alussa järjestämme ensimmäisen juhlallisen joululounaan la
5.12 klo 15. Musiikkivieraana on Jippu ja juhlapuheen pitää Ilkka Kanerva. Lounaskortteja (à
35€) saa vuosikokouksessa ja toiminnanjohtajalta. Myynnissä on myös yhdistelmä kortteja (à
60€), joissa on juhlalounaan lisäksi pääsylippu
Samuli Edelmannin konserttiin 5.12. klo 17.30
Lounaalla ja konsertilla tuetaan yhdistyksemme
työtä, joten kutsu ystäviä mukaan!
Syyssiunauksin,

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja

6.10.2015

KOKOUSKUTSU
Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 27.10. klo
17.00 Mikaelin seurakuntakodissa, Puistokatu 13 Turku. Kokouksessa käsitellään esityslistan
mukaiset asiat. Olet lämpimästi tervetullut!

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestyseksi
5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
6. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2016 jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen.
7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2016-2017
8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta
Vuonna 2014 tehdyn erityisjärjestelyn vuoksi valitaan nyt hallitukseen viisi jäsentä, joista kaksi
valitaan kahden vuoden toimikaudelle ja kolme vuoden toimikaudelle. Hallituksen jäsenen toimikausi on normaalisti kaksi vuotta ja näin menetellen on jatkossa syyskokouksessa aina kaksi
tai kolme erovuoroista jäsentä.
9. Valitaan tilintarkastajat (2) tai toiminnantarkastaja ja varamies.
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
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