SYYSUUTISIA
Mikaelin ystävät ry:n jäsenkirje 3/2016
Tervetuloa Mikkelinpäivän gaalailtaan 1.10.
Syyskausi on lähtenyt käyntiin kauniin lämpimänä. Suuren suosion
saavuttaneen joulugaalan rohkaisemana järjestämme Mikkelinpäivän aattona Mikaelinkirkko 111 vuotta juhlagaala. Submarinan Runsaasta bufé-pöydästä vastaa tälläkin kertaa Kala-Trappi. Musiikista
vastaa ThomasGroove. Juhlapuheen pitää ministeri Petteri Orpo.
Koko ilta järjestetään vielä hyvän asian tukemiseksi eli nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, illalliskortti 35€. Luvassa
myös arpajaiset. Suuntaa siis la 1.10. klo 18 Submarinaan (Linnankatu 32) ja tässä myös oiva piristyslahja ystäväsi syksyyn. Illalliskorttien (35€) varaus: jattah.haltsonen@gmail.com tai 040 341 7412.
Syksyn Ystäväillat pidetään tiistaina 15.11. ja 13.12. iltakuudelta
Submarinassa.

TULE
KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI
Laajeneva työmme evankeliumin asialla perustuu puhtaasti lahjoitusvaroihin. Pienelläkin kuukausilahjoituksella (5, 10, 20 euroa..) on jo suuri
merkitys niin Jipun, Jarkon kuin Hannen työn turvaamisessa. Lahjoitustiedot ohessa.

Olet paljossa mukana
Mikaelin ystävänä voit olla ylpeä yhdistyksemme kasvavasta työstä. Food and Hope ruokailut kokoavat nuoria ja nuoria aikuisia ja
toimintaa on laajennettu yhteistyökumppaneidemme KRS:n, Mikaelin- ja Katariinanseurakuntien kautta. Työssä on panoksenne
kautta juuri aloittanut Jarkko Lassila, jonka tavoitteena on poimia
joukosta syrjäytymisvaarassa olevia toivon turvaverkkoihin.
Työntekijämme Jippu jatkaa yhä laajenevaa musiikkievankelistan
työtään. Haavaillat ovat koonneet elämässä särkyneitä Jeesuksen
ristin luo. Kiitos avustasi tähän työhön. Syksyllä julkaistava Jipun
ensimmäinen gospel-levy on jo nyt saanut median huomion ja
”keikkaa pukkaa” 
Syyskuun alussa on osa-aikaisena evankeliointikoordinaattorina
aloittanut Hanne Tuulos. Hänen vastuullaan ovat tavoittavat Love
people –illat Yliopistonkadun kävelykadulla. Tervetuloa perjantaisin juomaan kupponen kuumaa, hierottavaksi tai rukoiltavaksi. Lisäksi Hanne hoitaa Mikaelmessun ja Mikaelinystävien viestintää.
Hänen kädenjälkeään voi ihailla esim. Mikaelmessun ja Mikaelin ystävien www-sivuilla.
Siunaavin syyterveisin, Pasi Jaakkola

Työntekijöiden henkilökohtaisiin tukirinkeihin voit ilmoittautua toiminnanjohtajalle: pasi.jaakkola@evl.fi / 0403417412.
Kiitos tuestasi ja kutsu lisää ystäviä
mukaan yhdistyksemme toimintaan.
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Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Käytännön toimeenpanija: Turun Mikaelinseurakunnan ystävät ry
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt
varat käytetään opiskelija- ja nuorisoruokailuihin, maahanmuuttajien kotouttamisprojektiin, vähävaraisten auttamiseen Pansio-Perno
alueella, musiikkievankeliumityöhön, etsivän
nuorisotyön (palkkatuki nuorisotyöntekijälle)
sekä itsenäisyyspäivän ja jouluruokailun toteuttamiseen.

