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Yhdessä Raamattua tutkimaan ja rukoilemaan
Raamattu- ja rukouspiiri kodeissa joka toinen viikko yleensä maanantaisin
klo 18.15. Yhteyshenkilö Lassi Koskela, p. 050 573 4773

Diakonian kyläkerho on tarkoitettu ikäihmisille. Se kokoontuu
-Havisevan rukoushuoneella kerran kuukaudessa maanantaisin klo klo 13–15.
Kevään päivät: 21.1., 11.2., 11.3. ja 8.4.
-Ruutanan seurakuntatalolla kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 12.30–14.30.
Kevään päivät 16.1., 6.2., 13.3. ja 3.4.
Kutimet heilumaan on avoin piiri käsitöistä kiinnostuneille Havisevan rukoushuoneella. Se kokoontuu torstaisin parittomilla viikoilla. Kevään ensimmäinen kerta
on 17.1. ja viimeinen 23.5.

Lapsille

3–5-vuotiaiden päiväkerhojen ja koululaisten iltapäiväkerhojen toimintakausi Ruutanan seurakuntatalolla on käynnissä. Päiväkerhojen paikkatilannetta kevään ajalta
voi tiedustella Tiia Ritolalta, p. 040 309 8050. Iltapäiväkerhon paikkatilannetta voi
tiedustella Marjaana Rosenqvist-Valajalta, p. 050 550 9746. Muihin iltapäiväkerhoa
koskeviin tiedusteluihin vastaa Katja Kohonen, p. 040 309 8051. Kauden 2019–2020
kerhoihin ilmoittautumisesta lisätietoja alkuvuodesta, seuraa ilmoittelua.

Yhteystiedot
Kari Mikkonen, kyläpappi, kari.mikkonen@evl.fi, 040 309 8103
Johanna Raitanen, diakoni, johanna.raitanen@evl.fi, 040 309 8043
Katja Kohonen, varhaiskasvatuksen esimies, katja.kohonen@evl.fi, 040 309 8051
Sointu Kaikkonen, aluevastaava, 040 581 7753
Kangasalan seurakunta ■ Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala ■ 040 309 8000
■ kangasalanseurakunta.fi ■
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Muuta säännöllistä toimintaa

ulkoasu Kuvitella / anne tervahauta

Apostolin kyydissä, raamattupiiri Havisevan rukoushuoneella tiistaisin klo 18
parillisilla viikoilla. Kevään ensimmäinen kerta on 8.1. ja viimeinen 28.5.

paino hämeen kirjapaino oy

Kotien rukousillat kodeissa Ruutanassa viikoittain, yleensä torstaisin. Yhteyshenkilö Jyrki Mäkiö, p. 040 508 3188
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kylämessut
koko peRheen kYlämessut SUNNUNTAISIN KLO 16
haViseVan Rukoushuoneella ja Ruutanan seuRakuntatalolla
20.1. havisevalla. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa (joh. 2:1–11)
viini loppuu pahimmoilleen hääjuhlassa, jossa jeesus on mukana. juhlat
pitäisi saada kunniallisesti loppuun ja kun muu ei auta, muutetaan vesi
viiniksi! Siinäpä on epäileville tuomaille kautta aikain ollut puremista,
samoin absolutisteille! vai onko juhlassa sittenkin mukana itse jumala?

t

paikka varattuna

äällä Kangasalan pohjoisilla kylillä on syksyllä 2018 aloitettu Kylämessujen pitäminen kerran kuukaudessa vuorotellen Ruutanan seurakuntatalolla ja Havisevan rukoushuoneella. Kylämessut ovat hyvin
vapaamuotoisia jumalanpalveluksia, joissa lapset ja aikuiset saavat olla
yhdessä ja johon kaikki ovat tervetulleita! Laulamme yhdessä, hiljennymme Sanan äärelle ja rukoilemme omien ja yhteisten asioidemme puolesta.
Messuiksi jumalanpalveluksia kutsutaan siksi, että niissä voi myös osallistua ehtoolliseen. Lopuksi nautimme kirkkokahvit ja vietämme tuokion
toistemme kanssa.
Kylämessut ovat kotoisia yhdessäolon hetkiä, joiden toteuttamiseen
jokainen halukas saa osallistua. On tärkeää saada kuulua joukkoon, ja nämä jumalanpalvelukset ovat ikään kuin perhejuhlia, joissa iloitsemme yhteydestä ja yhdessäolosta.
Tule mukaan! Sinullekin on paikka varattuna!
Sointu Kaikkonen
aluevastaava

17.2. Ruutanassa. Ansaitsematon armo (Matt. 20:1–16)
työmies on palkkansa ansainnut. Sanotaanhan se jo Raamatussakin.
Mitä tämä sitten on? Sama palkka koko päivän raataneille kuin hetken
työssä mukana olleille! Kuka ansaitsee ja mitä ansaitsee? ja mitä se
armo sitten on?
17.3. havisevalla. Rukous ja usko (Matt. 15:21–28)
pitääkö olla kädet ristissä? Rukoillaanko aamulla vai illalla? osoitetaanko
rukoukset isälle, pojalle vai pyhälle Hengelle? Mitä se vuoret siirtävä
uskon rukous tarkoittaa? eihän tästä ota se kuuluisa erkkikään selvää!
21.4. Ruutanassa. Kristus on ylösnoussut (luuk. 24:1–12)
pääsiäiseen kuuluu yleensä kevättalven vaihtelevat säät, mämmi,
suklaamunat ja tiput. Yksi juhlasta puuttuu, jeesuksen ruumis. Hauta on
tyhjä, Hän on noussut ylös, väitetään. Mitenkähän se minua liikuttaa?
12.5. havisevalla. Jumalan kansan koti-ikävä (joh. 16:16–23)
Koti ja läheiset ovat meille kaikille erityisen tärkeitä. Se on kuitenkin
totta, mitä eräässä rallissa lauletaan: väliaikaista kaikki on vaan! Kerran
joudumme luopumaan rakkaimmistakin ajallisista kodeista. tänään
puhutaan toisesta kodista, johon kaikki ovat kutsuttuja ja josta ei
koskaan tarvitse luopua.

