KEVÄTUUTISIA
Mikaelin ystävät ry:n jäsenkirje 2/2016
Ystäväilta sai suuren suosion
Mikaelin ystävien ystäväiltaa vietettiin 5.4. SubMarinassa. Artistivieraamme musiikkievankelista Jippu oli houkutellut tuvan täyteen ja tarjosi koskettavan hetken musiikin ja evankeliumin Sanan äärellä. Iltaa ja toimivaa tilaa kiitettiin yleisesti,
Kirsti Salmelan kakkutarjoilut saivat erityisen kiitoksen.
Lämminhenkinen ilta toi myös yhdistykseemme kymmenkunta uutta jäsentä ja illan arpajaisliput myytiin kokonaisuudessaan. Tästä on hyvä jatkaa kuukausittaisia ystäväiltoja, joista
seuraava on ti 17.5.

Aikamme kaipaa yhteisöllisyyttä
Tämän vuoden painopisteeksi Mikaelin ystävät on valinnut
yhteisöllisyyden. Yksinäisyys ja irrallisuus ovat aikamme suurimpia vitsauksia. Seurakunnalla on paljon annettavaa, kun se
toimii yhteisöllisesti ja tarjoaa ihmisille hoitavia yhteisöjä. Taloudellisten ongelmien kanssa painiville nuorille ja nuorille aikuisille tarjoamme kuukausittain yhteisöllisiä Food & Hope
ruokailuja. Olemme myös halunneet tukea Mikaelmessun
ympärille rakentuvaa yhteisöä www-sivujen uusimisen ja Jipun työpanoksen kautta. Uskomme yhteisöllisyyden olevan
paras tapa viedä evankeliumia eteenpäin nykyajassa. Siksi
kevään keräyksemme suuntautuu juuri yhteisöllisyyteen erityisesti Mikaelmessu-yhteisöä tukien.

Tutustu uusiin nettisivuihin
Kevään aikana Mikaelin ystävät on uusinut näkyvyyttään.
Uudistetut nettisivut löytyvät osoitteesta
www.mikaelinystavat.fi. Samalla olemme myös uusineet
yleisesitteemme.

Ystäväilta 17.5. ja kesän sunnitelmia
Seuraava Ystäväilta on ti 17.5. klo 18.30 SubMarinassa (Linnankatu 32). Vieraanamme on kaupungin ja seurakuntien yhteinen
REFORMAATIO
500
juhlavuoden
projektikoordinaattori Katariina Ylikännö, joka kertoo mitä Turussa
ensi syksystä lähtein alkaa tapahtua. Mukana illassa myös
Jouni Lehikoinen, Aila Harjanne ja Kirsti Salmela. Lämpimästi
tervetuloa ystävien kanssa – kahvitarjoilu.
Sunnuntaina 22.5. klo 15-17 Mikaelin ystävien pomppulinna
löytyy Mikaelin kirkonmäeltä osana Portsa-päivän perhetapahtumaa. Tervetuloa jälkikasvun kanssa!
Kesäkuussa luvassa myös suosittu ystävien bussiretki.

Pasi Jaakkola,
toiminnanjohtaja

Turku on syksystä 2016 lähtien Uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlien keskus. Ti 17.5. ystäväillassa
koordinaattori Katariina Ylikännö
kertoo juhlavuoden teemoista,
suunnitelmista ja ja kuuntelee
myös Mikaelin ystävien ideoita.

YHTEISÖKERÄYS
”Haluamme tarjota sinulle perheen, joka muuttaa maailmaasi”
Musiikkievankelista Jipun työn tukemiseen erityisesti Mikaelmessuyhteisössä ja yhteisöllisten Food &
Hope ruokailuiden kehittämiseen.
Keräystilin tilinumero: FI31 1743
3000 0124 96
Saaja: Mikaelin ystävät ry
Viitenumero: 3337
Rahankeräyslupa 5650/34/2015
Keräyksen toimeenpanoaika: 1.1.201631.12.2016
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.

