Seurakunnan uusi kesäkoti
-
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Tuomioiärven Lehtisaaressa ttg6
lqtlu
avataan kävttöön ensi sunh'udl'ainä'
SEURAKUNNAN NUORILTA MONIP UOLINEN OHJELMA KESÄAJAKSI.
Saadaksemme tieto-

ja

Seurakunnan Nuor-

ten kesäajan toimintasuunnitelmista käännyimme eilen pastori

Erkki

Kiviran-

n a n puoleen, joka

tållöin yståvällisesti vaIaisi kesäsuunnitelmia

seuraavaan tapaan:
Seurakunta tahtoo- jälleen tänäkin kesänå palvella niitä Iukuisia poikia, tyttöjä,

nuoria ja muita jäseniään, jotka joutuvat

viettåmään

kesään-

sä kaupungissa ilman
omia kesänviottomahdollisuuksia. Entiseen

tapaan

jårjestetåln

ensiksikin retkiä ja

Leiriklrkon alttaritaulu vllme kesänä oll maailman
kaunein: Huikean korkea talvas, sininen Ristiselkä Ja

kaukana sinertäväf metsäL , Mleluista

oll

tällaiseen

Lirkkoon kokoontua fumalanpalvelukscen Ja hartaus.
hetkiin.

retkeilyjä. Ensimmäinen on helatorstain

laivamatka Säynätsaloon. Sitten tulevat
matkat Kolille ja Tohmajärvelle ja Kolille sekä Kirkon Nuorisopäiville Kajaaniin helluntainpyhien aikaan. Varmaan
on lähtijöitå muihinkin kesän suuri'in
kokouksiin.

Paikallinen kesätoiminta keskiityy
kahteen pisteeseen. Varhaisnuoriso leiriytyy jålleen Heinosniemeen NMKY:n
omistamaan kesäkotiin ihanan Ristiselän
rannalle. Sieliä on tytöille 3 leiriä, kukin l0 påivää, alkaen jo 4. 6. ja pojille
samoin 3 leiriä alkaen 4. 7. Nåi,lle leireille voi vielä päästå joku määrä tyttöjä ja poikia. Lähempiä _tietoja tyttöjen
leireistä saa puhelimella 2491 ja poikien
leireistä 4211. Heinosniemessä on myös
N.NIKY:n ystäville ja jäsenille perheineen
virkistysleiri L4-21. 7., jolloin varhaisnuorten leiriä ei ole. Ompa siellä Jyväskylån Nuorisotyölautakunnan toimesta
kaikkien kaupungin nuorisojärjestöjen
nuoriso-ohjaajille ja kerhonjohtajille
päivän viikonloppuleiri l3-14. 8.
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KesätoimintamniE uutuus on seurakun-

nan uusi

kesäkoti Tuomioiårven ikilhanassa Lehtisaaressa. Siellä on jo kiireiseilä touhulla pantu paikkoja kuntoon.
Kesäkodin avajaiset ovat 29. 5. eli ensi
ounnuntaina klo 19, jolloin varmaan
-.äemme mukana seurakunnan eri iohtoetimien jåseniä puolisoineen ja my'ös tireht. M. Sipponen puolisoineen, jotka
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detään kirkkoon aamulta, klo 14 on kes!kodilla keskustelupiiri ja iltaisin seuroja
ja kokouksia. Helluntain jälkeen avau-

tuu mahdollisuus myös yöpyå

kauni,issa

Lehtisaaressa. Toivotaan uuden kesåko-

din vetävän runsain joukoin väkeä Jumalan ihanassa luonnossa Herran kasvojen eteen.
Kesä on nuorellekin parhain, Jos emmo

ota lomaa suhteessamme eläväån Juma-

laan. I(äytä sentåhden, Nuori

Ystävä,

niitäkin kesän mahdollisuuksia, joita oma
seurakuntasi tarjoaa sinulle.

