Kesä & syksy
2018
Liity Facebook-ryhmään:
Nurmeksen ev.lut.seurakunnan nuoret
 sieltä löydät aina päivitetyt tapahtumat!
SEURAA MEITÄ INSTASSA: Nurmeksensrknuoret

Kesän biitsi-ilta ma 9.7. klo 18 Hyvärilässä;
makkaranpaistoa, frisbee-golfia, lentopalloa… Tullos sinne 
Konfirmaatiomessut
klo 10 Nurmeksen kirkossa
su 10.6.
su 17.6.
su 1.7.

1.rippikoulu
2.rippikoulu
3.rippikoulu

TUULI
Käännä kasvosi tuuleen.
Kiitos Herra siitä, että saan tuntea viiman kasvoillani.
Anna Henkesi puhaltaa niin, että se, mikä on edessäpäin,
tuntuisi turvalliselta.
Käännä niskasi tuuleen.
Kiitos Herra siitä, että saan tuntea tuulen niskassani.
Anna minun kulkea eteenpäin siihen tuulen suuntaan, johon
tahdot. Itse en aina tiedä, mikä olisi minulle paras tie.
Käänny sivuittain tuuleen.
Kiitos Herra siitä, että saan joskus väistää tuulta niin, ettei se
horjuta minua.
Auta etsimään tuulen suoja ja turva silloin, kun tuuli tuntuu
liian voimakkaalta. Aamen.
(Liikuttava rukous; Tuuli)

Isosten
kiitospizzat
Keskiviikkona 4.7. klo 18
Kesän isosille ja ohjaajille
kiitoksena työtoveruudesta:
Pizzailta ABC:lla
Ilmoita osallistumisesi ja
pizzatoiveesi
Susannalle 050 3864926
viim. pe 29.6.

Tavataan
pizzan merkeissä!

OTA YHTEYTTÄ!
Susanna Tolvanen
susanna.tolvanen@evl.fi
puh 050 386 4926
Nuorisotyön toimisto
Ikolantie 3, 75530 Nurmes
www.nurmeksenseurakunta.fi

Nuorten menot loman jälkeen:
Varaa jo nyt kalenteriin 
Kiinnostaako kerhon ohjaaminen?
Uusia kerhonohjaajia tarvitaan!
ALKUTAPAAMINEN,
jossa sovitaan kerhopaikat ja ajat
TO 23.8. klo 15
seurakuntakeskus
Uusille ohjaajille koulutus viikoilla 35- 36
Kerhot alkavat viikolla 37
Kerhonohjaamisesta maksetaan pientä
korvausta 

ISOSET –
uudet ja vanhat
14.- 16.9. Iskon starttileiri,
Hyvärilä
Ilmoittautumiset 7.9. mennessä Susannalle
050 386 4926 tai susanna.tolvanen@evl.fi
Koulutus on maksuton, samoin leiri.
Leirillä sovimme uusien iskolaisten kanssa tulevat
kokoontumisajat. Käytyäsi isoskoulutuksen voit toimia
isosena ripareilla ja/tai kouluikäisten lasten leireillä!
Koulutuksesta saat todistuksen, josta sinulle on
hyötyä jatko-opinnoissasi!

Nuorten illat alkavat syksyllä 28.9. klo 18 rukoushuoneella!

Tulossa:

Retki Kuopioon
Restartgospeltapahtumaan
LA 6.10.
mukana mm. SAVE
Audile, NNS
taikuri Miika Korkatti

GOSPELKONSERTTI

Ida Elina
Torstaina 11.10.
Hannikaisen salissa
klo 18
Be there!

Isän kädet kannatelkoot sinua.
Vapahtajan kädet syleilkööt sinua.
Hengen kädet keinutelkoot sinua.
Jumalan kaikkivaltiaan siunaus,
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus
pitäköön sinua ikuisesti sylissään.
Aamen.

