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Burgina Fasossa asuvat naiset toivottavat tervetulleeksi kylään laulamalla afrikkalaiseen tapaan.
KUVA: LEENA-SISKO VANHATALO

Nimikkolähettimme Alan Brown vaimonsa Ritvan kanssa konsultoimassa PapuaUusi-Guineassa. 
KUVA: ALAN BROWN

Lapset matkalla kouluun Burgina Fasossa. 

Sudanista lähtöisin olevien Isamin ja Fatiman perhe nauttii arjesta Pirkkalassa.
Lue perheen haastattelu sisäsivulta.
KUVA: HANNA PARVIAINEN

KUVA: LEENA-SISKO VANHATALO

• Lähetys- ja kansainvälinen työ sekä
maahanmuuttajatyö tuovat väriä ja
ilonpilkahduksia Pirkkalaan.
• Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Anne Sihvonen tuli lähetystyöstä
seurakunnan keskelle.
• Tesfaye Nigusu aloitti opinnot Jyväskylässä.
• Nimikkolähettiemme terveiset maailmalta.

Vapaaehtoiset Pirjo Sarkola (vas.) ja Terttu Kivimäki tarjoavat munkkeja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvoselle lähetysmyymälä-kahvila
Sirpakassa.
KUVA: HANNA PARVIAINEN
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Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan tuotto menee lähetystyöhön. Erityisesti perjantain tuoreet
munkit kutsuvat piipahtamaan kahville! Myynnissä myös Reilun kaupan tuotteita.

KIRKKOPOSTI

KUVA: HANNA PARVIAINEN

Nimikkolähettimme
maailmalla

KIRKKOHERRAN KYNÄSTÄ

Olli-Pekka Silfverhuth
Kirkkoherra
olli-pekka.silfverhuth@evl.fi

Kumppanuutta ja
yhteistä oppimista

V

uosi sitten eri puolilla Suomea oltiin ihmeissään.
On ymmärrettävää, että nopeasti tapahtunut
turvapaikanhakijoiden määrän kasvu sai aikaan
hämmennystä niin viranomaisissa kuin muissa
toimijoissa. Toisaalta moniin muihin maihin suhteutettuna Suomeen tulleiden määrä oli pieni. Uusi tilanne haastoi myös seurakuntia, jotka olivat järjestämässä hätämajoitusta tulijoille sekä ryhtyivät aktiivisesti toimimaan turvapaikanhakijoiden tukemiseksi.
Vuodessa on tapahtunut paljon. Samanlaista uusien tulijoiden aaltoa ei tänä vuonna ole ainakaan toistaiseksi koettu.
Toisaalta globaali maailma ei sinällään ole muuttunut yhtään turvallisemmaksi ja stabiilimmaksi. Yhä edelleen ihmiset ovat liikkeellä, ja rauha on monilla maailman kriisialueilla vain kaukainen toive. Oma kysymyksensä on varsin ikävällä tavalla kärjistynyt yhteiskunnallinen keskustelu. Erilaisia rajoja rakennetaan, vaikka niitä pitäisi olla purkamassa.
Olipa kyse turvapaikanhakijoista tai mistä tahansa monikulttuurisesta työstä, kirkon tehtävä on selkeä. Kirkko
ei ole kansalliskirkko, vaan osa maailmanlaajaa kristikuntaa. Kirkon kansainvälinen työkään ei siksi ole mikään erillinen saareke, vaan se on kirkon perustyötä. Seurakunta toimii ja vaikuttaa toki paikallisesti, mutta sillä on aina yhteys
myös globaaliin kirkkoon. Kirkon tehtävänä on puolustaa
ihmistä lähellä ja kaukana, niin täällä pitkään asuneita kuin
myös tänne tulleita ja heidän oikeuksiaan.
Kirkon ja seurakunnan perustyöstä on kyse myös kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä. Kyse on yhdessä elämisestä, jakamisesta ja toimimisesta. Vuorovaikutus
on kahden suuntaista. Täällä pohjoisessa Euroopassa olisi
paljon oppimista eteläisen pallonpuoliskon kirkoilta. Sinne myös kristinuskon painopiste on siirtymässä. Kirkon ja
seurakunnan tehtävänä on asettua vuorovaikutussuhteeseen,
jossa olennaista on kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja
ihmisen rinnalla oleminen. Silloin kirkko seisoo arvojensa
takana, seuraa Kristuksen esimerkkiä ja on armon asialla.

Tesfaye Nigusu aloitti
opinnot Jyväskylässä
PIRKKALAN seurakunnan
stipendiaatti Tesfaye Nigusu aloitti tänä syksynä Jyväskylän yliopiston kaksivuotisen Masters Degree
in development and international cooperation
-koulutuksen.
– Suomi on toinen kotini. Tunnen täältä ihmisiä, jotka ovat asuneet
kotimaassani Etiopiassa.
Olen myös ollut Pirkka-

Tesfaye Nigusu toi tullessaan
lämpimiä terveisiä Etiopiasta.
Muutto Suomeen on kuin paluu toiseen kotiin.

KUVA: ANNE SIHVONEN

lan seurakunnan vieraana
aiemmin vuonna 2014 ja
sitä kautta minulla on ystäviä täällä, Nigusu kertoi
vieraillessaan Pirkkalassa
syyskuussa.
DESSIEN kaupungista kotoisin oleva Nigusu ja hänen veljensä ovat saaneet
tukea Suomen Lähetysseuran kummiohjelman
kautta. Nigusu opiskeli
Etiopiassa yliopistossa ja
oli sen jälkeen seitsemän
vuotta Etiopiassa Suomen
Lähetysseuran toimiston
ohjelmavastaavana.
– Aloitan opinnot hyvillä mielin. Haluan kiittää Pirkkalan seurakuntaa kaikesta antamastanne tuesta.
LÄHETYSMYYMÄLÄ kahvila Sirpakan tuotosta
osa suuntautuu kuluvana
vuotena Tesfayen opintojen tukemiseen. Poikkeamalla kahville tai ostamalla joululahjat Sirpakasta
olet mukana auttamassa.

”Täällä
meillä
on kaikki
hyvin”

1. Mikä sai lähtemään lähetystyöhön ja juuri omaan kohteeseesi?
2. Millaista on työsi ja arkesi
maailmalla?
3. Millaisia terveisiä lähetät
seurakuntalaisille Pirkkalaan?

ALAN BROWN, raamatun-

käännöstyö PapuaUudella-Guinealla

1. Maailmassa on miljoonia
ihmisiä, jotka puhuvat noin
2000 kieltä, joilla ei ole kirjoitettu sanaakaan Raamatun
sanomasta. Minä ja vaimoni
Ritva haluaisimme, että jokaisen olisi mahdollista lukea Jumalan sanaa äidinkielellään.
Papua-Uudessa-Guineassa on
erittäin suuri käännöstarve.
2. Elämämme on rauhallista. Useimmiten tarkistan, editoin ja hion käännöksiä. Lähipäivinä olemme olleet huolissamme sekä työkaverimme
että sukulaisemme sairastumisista. Sairastumiset muuttivat
suunnitelmiamme muun muassa kylävierailujen suhteen.
3. Haluaisin lähettää tropiikinlämpimiä terveisiä koko seurakunnalle ja erityisesti tiistai-illan miesporukalle.
Olisi kyllä kiva päästä saunomaan ja uimaan kanssanne
pitkästä aikaa!

Isamin ja Fatiman kuusilapsinen perhe
on kotiutunut hyvin Pirkkalaan.

PITKIÄ, hoikkia ja iloisia. Ehkäpä näiden sanojen avulla moni tunnistaa, että on kyse Pirkkalaan viime vuoden syksyllä
muuttaneesta Isamin ja Fatiman perheestä.
Sudanista tullut maahanmuuttajaperhe iloitsee kotiutuneensa hyvin Pirkkalaan.
Kaikki on paremmin kuin hyvin. Muamar, 13, Ibrahim, 11,
Evraim, 9, ja Iveiline, 7, ovat
innokkaita koululaisia. Isam on
päässyt suomen kielen kurssille. Fatima hoitaa kotona 4-vuotiasta Fadya ja Majde-vauvaa.
– Pidän koulussa ihan kaikesta. On hauskaa olla koulussa.
En edes tiedä, mikä ei olisi kivaa. Me kaikki pelaamme jalkapalloa, Muamar kertoo hyvällä suomen kielellä lasten kuulumisia.

Seurakunta on
perheemme.
Meille on avattu
sydämet ja kädet.
Perheen lapset ovatkin oppineet suomen kielen sivusta seurattuna hämmästyttävän nopeasti ja hyvin. Koulukavereiden ja asuinalueen lasten
kanssa leikkiessä ja touhutessa
he ovat oppineet sanavaraston
lisäksi esimerkiksi Suomessa leikittäviä leikkejä, kuten pistettä.
Lasten siirtyminen ikätovereiden kanssa samalle luokka-asteelle Pirkkalaan on sujunut hyvin. Lapset ovat solahtaneet osaksi koululaisryhmiä.
Kun Ibrahim osallistui koulujen väliseen urheilukilpailuun,
kaikuivat luokkakavereiden
kannustushuudot kentän reunalta. Kaverit kannustivat porukalla uutta ystävää, mikä ei
ole mikään pikku juttu.
Sellaisista asioista syntyy onnellinen arki.
Myös Fatima-äiti kokee kotiutuneensa hyvin. Hän on saa-
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nut ystäviä sekä naapurustosta
että esimerkiksi maahanmuuttajanaisten lukupiiristä. Perhe
kuitenkin toivoo, että ihmiset
tulisivat rohkeasti juttelemaan
ja tutustumaan kadullakin.
– Olisi hienoa saada uusia ystäviä koko perheelle, perheen
isä Isam toivoo.

LÄHETTIPERHE, maahan-

muuttajatyö Saksassa

PERHE ON tuttu näky sekä
Pirkkalan kunnan katukuvassa että Pirkkalan seurakunnassa. Koko perhe on aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa.
– Meille on avattu sydämet
ja kädet Pirkkalassa. Seurakunta on iso perheemme. Täällä
on suurta rakkautta ja lämpimiä, iloisia ihmisiä. Kaikki, jotka tapaamme, ovat ystäviämme,
Isam sanoo.
Suurperheen isän puheessa
eivät nouse esille esimerkiksi
Suomen kylmä ilmasto ja syksyn pimeys. Sellaisia asioita ei
huomaa, kun kaikki on hyvin.
Esimerkiksi koulutus ja terveydenhuolto ovat asioita, jotka eivät olleet itsestään selviä perheen asuessa ensin Sudanissa ja
sitten Egyptissä.
ISAMIN TARINA on kipeä ja
rankka. Miehen mukaan hänelle on tapahtunut asioita, jollaisia hän ei halua kenenkään koskaan kokevan. Kaikesta ei voi
puhua eikä kirjoittaa.
Islaminuskoinen Isam koki
voimakkaan hengellisen heräämisen 2000-luvun alussa osallistuessaan kristinuskosta kertovaan suureen konferenssiin.

Isamin tarina on
kipeä ja rankka.
Kaikesta ei voi
puhua eikä
kirjoittaa.
– Luin Raamatusta, että
Jeesus on kuollut puolestani.

1. Työskentelimme 10 vuoden ajan Etu-Aasiassa, jossa
palvelimme pientä paikallista
luterilaista kirkkoa. Elokuussa
siirryimme Saksaan maahanmuuttajatyöhön turkinkielisten pariin. Etu-Aasiassa ei
voinut julkisesti työskennellä lähetystyöntekijänä, mutta Saksassa voimme pitää vapaammin evankeliumia esillä. Emme kuitenkaan julkaise nimiämme.
2. Saksassa on mennyt aikaa
asettumiseen, sopeutumiseen
ja kielen opetteluun. Joitakin
töitä teemme kotoa käsin tietokoneella projektityyppisesti. Tapaamme myös eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Arkemme on tavallista lapsiperheen arkea: lapset käyvät kou-

Alan Brown (vas) yhdessä kääntäjäkollega Giman kanssa.

KUVA: ALAN BROWN

lua, ja yhdessä vietämme aikaa
ulkoillen ja pelaillen.
3. Kiitos, kun muistat meitä
ja kohtaamiamme ihmisiä rukouksin! Herra antakoon niin
meille kuin teillekin viisautta
ja rohkeutta kertoa Jeesuksesta! Lähetämme lämpimiä terveisiä ja toivotamme Jumalan
siunausta syksyyn.

lä on kymmenkunta eri kansallisuutta. Lisäksi meillä on
yhteistyötä TWR:n yhteistyökumppaneiden kanssa.
3. On ollut mukava käydä
vierailulla Pirkkalassa. Olemme iloisia, että saamme olla
Pirkkalan nimikkolähettejä.
Kiitos rukouksistanne ja taloudellisesta tuestanne.

EEVA ja JARI VÄHÄSARJA,

Medialähetys Sanansaattajien työ Itävallassa

1. Rukoilimme vuosia, että
haluaisiko Jumala vielä käyttää meitä kentällä. Saimme
rukousvastauksen Sanansaattajilta. Jari tekee medialähetystyötä ja Eeva toimii Hannatyön koordinaattorina.
2. Työskentelemme TWR:n
(Trans world radio) toimistolla Wienissä. Työyhteisömme
on monikansallinen, meil-

Nimikkoläheteistä Saara ja
Antti Purtanen ovat tällä het-

kellä kotimaassa. Myös Thaimaassa työskennellyt Tarja Säynevirta on palannut Suomeen.
Pirkkalan seurakunnan nimikkokohteina ovat Suomen
lähetysseuran Etiopian Illubabor Betel Synodin tavoittava
evankelioimistyö, Tansanian
Ev. lut. kirkon tukeminen ja
Columbian Ecovida-kirkon
ympäristöhanke.

Maahanmuuttajalapsia Saksassa.

Muamar (takana), Ibrahim, Evraim, Fady, Iveiline, Isam ja Fatima toivovat, että pirkkalalaiset tulisivat rohkeasti juttelemaan ja tutustumaan heihin. Fatiman sylissä oleva Majde
on koko perheen silmäterä. 
KUVA: HANNA PARVIAINEN

Luin lähimmäisen rakastamisesta. Sanoin kyllä Jeesukselle. En ollut sydämeltäni enää
muslimi, ja mietin vuosia, miten voisin kertoa asian isälleni.
Isä kauhistui. Isam antoi vaimolleen mahdollisuuden erota,
mutta vaimo halusi, että Isam
pysyy hänen ja Muamar-vauvan lähellä eri uskonnosta huolimatta.
KRISTITYKSI KÄÄNTYMINEN
aiheutti vastustusta muslimiyh-

teisössä ja saattoi Isamin kokemuksen mukaan heidät vaaraan. Isamin sanojen mukaan
väkivallan uhka nousi niin vahvasti esille, että perhe pakeni
Egyptiin. He jättivät taakseen
asuinpaikkansa, perheensä, sukunsa ja ystävänsä.
Vaikka he vaihtoivat maata,
kokivat he elämänsä kristittyinä hyvin vaikeaksi. Pelko varjosti kasvavan perheen arkea ja
vei Isamilta yöunet.
Vuosien varrella myös Fati-

ma löysi kristinuskon.
– Kuuntelin hengellisiä
lauluja ja niiden sanomaa.
Uskoin sanomaan. Oli vaikeaa jättää kaikki, mutta
näin oli oikein, Fatima sanoo hiljaa.
SYKSYLLÄ 2015 perhe sai
hyviä uutisia: Suomi ottaa
heidät vastaan.
– End of my safari, Isam
sanoo ja katsoo silmiin.
– Meillä on täällä hyvä

elämä. Kaikki, mistä kärsin,
on poissa. Kun hyväksyin
Jumalan, menetin yhteisöni, ystäväni ja perheeni. Kaiken paitsi vaimoni ja lapseni. Enää kukaan ei tule ovellemme pahoin aikein. Vihdoinkin nukun hyvin. Kiitän
Jumalaa ja Suomea siitä, että
olemme hengissä. Tämä on
kipeä tarina.
Isamin silmissä kimmeltävät kyyneleet. Kyyneleet ovat
kuitenkin myös helpotuksen

ja onnen aikaansaamia.
Miehen haaveena on kouluttautua rakennusalalle.
Myös 4-vuotiaan Fady-pojan suunnitelmat ovat selkeät: hänestä tulee isona palomies tai poliisi.
Isommat lapset eivät haaveile tulevasta. Hienoa, että
nyt on kavereita, saa käydä
koulussa, pelata jalkapalloa,
ajaa polkupyörällä ja käydä
vaikka kirjastossa.
Kaikki on nyt hyvin.

Eeva ja Jari Vähäsarjan tyttäret Bea (vas.) ja Tia opiskelevat Suomessa.

KUVA: EEVA JA JARI VÄHÄSARJA
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KIRKKOPOSTI
ANNE SIHVONEN haaveilee

vievänsä seurakuntanuoria kehitysmaahan.

Toukokuussa Pirkkalan seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajana aloittanut Anne Sihvonen on viihtynyt työssään.
– Oli hienoa tehdä keväällä töitä yhdessä lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Sirpa Hämäläisen kanssa ennen hänen jäämistään eläkkeelle. Sirpa ehti tutustuttaa minut moniin
seurakuntalaisiin. Olen saanut lämpimän vastaanoton,
Sihvonen kiittelee.
Sihvosen työhön kuuluvat
esimerkiksi lähetyskasvatus,
Sirpakan toiminnasta vastaaminen, yhteydet lähetteihin ja
järjestöihin ja maahanmuuttaja- ja ystävyysseurakuntatyö.
Lähetystyön kenttä on Porista Tampereelle muuttaneelle Sihvoselle monilla tavoin tuttu. Opiskeluaikanaan
hän liittyi Suomen evankelis-luterilaiseen opiskelija- ja
koululaislähetykseen ja kävi
lähetyskurssin, joiden myötä
vahvistui ajatus lähetystyöstä.
Vuonna 2003 Sihvonen
lähti perheensä kanssa Bangladeshiin, jossa hän työskenteli muun muassa paikallisen
evankelis-luterilaisen kirkon
pyhäkoulun ja naisten raamattupiirin ohjaajien kouluttajana. Puoliso Petri työskenteli kehitysyhteistyössä.
Mielenkiintoinen ja haastava työ kesti kolme vuotta.
SUOMESSA SIHVONEN opiskeli diakoniksi. Yllättäen hän-

tä pyydettiin Kaukasiaan johtamaan lastenkotiprojektia sekä aloittamaan perheiden tukikeskuksen toimintaa. Hetken pohdinnan jälkeen perhe
otti haasteen vastaan.
Sihvosen lapset kävivät kansainvälistä koulua ja saivat ystäviä kaikkialta maailmasta
tulleista lapsista.
Lähtö Kaukasiasta ja lastenkodista neljä vuotta myöhemmin oli vaikea ja tunteet ristiriitaisia. Sihvonen
vierailee lastenkodissa silloin tällöin, jotta vammaiset ja orvot lapset eivät kokisi hänen hylänneen heitä.
– Vuodet maailmalla olivat
avartavia, ne opettivat erilaisia tapoja elää.
KOSKA SIHVONEN on itse
ollut maahanmuuttaja, tietää
hän millaisia tunteita liittyy
vieraaseen maahan muuttoon.
– Erityisesti äidit voivat olla yksinäisiä. Perheitä voi ilahduttaa vaikka viemällä lämpimäisiä tai syksyn sadon mehua
tai kysymällä kuulumisia. Pieni juttu voi olla toiselle iso.
Sihvosella on yksi suuri työhön liittyvä haave.
– Haluaisin viedä seurakuntanuoria maailmalle näkemään, miten paikalliset elävät ja miten ihmisten elämä
muuttuu, kun he saavat kuulla Jeesuksesta. Evankeliumi
tuo luottamusta tulevaan ja
pelot poistuvat.

Kansainvälinen Maailmojen
messu 30.10. Pirkkalan kirkossa.

Pappilan
väentuvassa

Avoin lähetyspaja

Sirpakassa parillisten
viikkojen torstaisin klo 17–19.
Askartelua ja käsitöitä
lähetyksen hyväksi.

pe 7.10. klo 20
Hiljaisuuden rukoushetki
ja iltatee.
Pappilantie 65.

NUORET

Lähetystyön kentältä
seurakunnan keskelle

Nuorten syysreissu Lotjalle 15.–19.10.
Ilmoittautua voi 4.10. alkaen numeroon 050 356 923.
Nuorten reissu Korpilahdelle 18.–20.11. Ilmoittautua voi 2.11. klo 18 alkaen nuortenillassa
tai numeroon 050 356 923.
Vuoden 2017 rippikouluihin ilmoittautuminen
1.12. klo 17 alkaen Kirkkoveräjän seurakuntatalolla.

seuris.net

Lisätiedot: Teemu Kallio 050 359 9230

Naisten iltapäivä

Kirkkoveräjän seurakuntatalolla iloinen ja virkistävä lauantai naisille 8.10.2016 klo 15–18.
”Mistä löydän rauhan?” Vierailijana ”Wife and wifestyle” –bloggaaja,
pastori Elina Koivisto.
Tanssimme israelilaisia kansantansseja tamperelaisen tanssiryhmän ohjauksessa.
Väliajalla salaatti- ja kahvitarjoilu 5 €. Ilmoittaudu mukaan 5.10. mennessä pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/ilmoittautumiset

Mieli maasta ja saappaat savesta
-keskusteluryhmä
Iän karttuessa elämä tuo
eteemme sopeutumista vaativia muutoksia. Kokoonnumme
Kirkkoveräjän srk-talolla lokamarraskuussa keskiviikkoisin
yhteensä viisi kertaa. Ensimmäinen kerta ke 19.10. klo
11–12.30.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Päivi Marttila p. 050 380 7961.

P

appilan taideillat

Pappilan väentuvassa (Pappilantie 65)

La 22.10. klo 18–20
Mozartin lumoa Trio Soinnun sävelin.
Tiina Kaukinen, viulu, Rea Metsähonkala, huilu, ja Elina Honkanen, sello.
La 26.11. klo 18–20
”Naisia kristinuskon varhaisilta vuosilta”. Aihetta lähestytään taiteen, musiikin ja historian kautta. Alustamassa
tutkija Outi Lehtipuu.

Kyytiä Pappilaan voit kysyä p. 040 507 4034.
Illoissa kahvitarjoilu 3 €. Tervetuloa!

Vanhassa kirkossa su 9.10. klo 18.

Maria Rajakorpi, mezzosopraano
Tapio Julku, tenori
Liisa Aaltola, urut.
Ohjelma 5 €.

Syyslomalla alakoululaisten

lähetyspajapäivät
Kirkkoveräjällä ti 18.10. klo 13–16
Pirkkalan kirkolla to 20.10.
klo 13–16. Välipalatarjoilu.
Tervetuloa mukaan!

K
A
K PSÄ K I

Kapsäkki mukana
Veskan Vauhtipäivillä!

Ke 19.10. klo 18
Syksyn säveliä Samuli Saarisen seurassa
Tervetuloa nauttimaan syysillan tunnelmasta hyvän trubaduurimusiikin ja Reilun kaupan kahvin
kera. Mukana aikuistyönohjaaja Tiina Mäkinen.
Ruskakahvilat to 20.10. ja pe 21.10. klo 9–12
Kavereita ja kahvittelua syyslomaviikolla.
Perheiden puuhajapaja
la 22.10. klo 10–14
Tietovisa, kasvomaalausta, mehu- ja
keksitarjoilu sekä muuta mukavaa touhua.
Syysloman Ruskakahvilat klo 9–12
* Pirkkalan kirkko ma 17.10. ja ke 19.10.
* Pappila ti 18.10.

VIA
KAH UJA!
KAM
ja TUU
N!
KAA
MU

Pirkkalan kirkossa to 3.11. klo 18

Vauvakirkko

Lyhyen musiikkipainotteisen
kirkkohetken jälkeen mehu- ja pilttitarjoilu.

”Luukas 10 – tapa elää”
Vähäjärven maastossa
pe 4.11. klo 18.
Ota oma lyhty mukaan!
Mukana Tuula Mannermaa.

Martin päivän
keskiaikaiset kekkerit
10.11. klo 18
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen toivoo, että
suomalaiset kristityt uskaltaisivat rohkeammin puhua uskostaan.

KUVA: HANNA PARVIAINEN

Tule Martti Lutherin ja hänen Käthe-rouvansa
illalliskutsuille Pirkkalan kirkon seurakuntasaliin
to 10.11. klo 18.
Osta illalliskortti keskiaikaisille kekkereille
seurakuntatoimistosta, 20 €/hlö.

eli ”L10T” on Luukkaan evankeliumin 10. lukuun perustuva
innostava ja käytännöllinen kristityn ”elämäntaparemontti”, jota
jokainen voi toteuttaa omassa
arjessaan. Koulutus torstaisin
klo 18–20.30 Pirkkalan kirkolla 17.11., 24.11.,
1.12., 8.12. ja 15.12. Ilmoittaudu 10.11. mennessä pirkkalanseurakunta.fi/ryhmat/ilmoittautumiset. Tiedustelut aikuistyönohjaaja Tiina
Mäkinen 040 804 8977.

APURIT AUTTAVAT!

Otamme vastaan pieniä
naapuriapuhommia ma–pe klo 9–13,
soita 050 452 9110.
Emme ota työstä palkkaa.

Haluatko keskustella papin kanssa?

Kirkkopostin toimittaja Hanna Parviainen

www.pirkkalanseurakunta.fi

Päivystävä pappi on paikalla seurakuntatoimistolla ma ja ti klo 9.30–12.
Papin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kaikista mieltä painavista asioista
sekä kirkon ja seurakunnan toimintaan ja uskoon liittyvistä kysymyksistä.
Voit myös sopia kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä, hautajaisista ja kodin siunaamisesta.
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