REKOLAN SEURAKUNTA¤

SYKSY 2019

Terveisiä Rekolan Pyhän Andreaan kirkolta!
Seurakunta on käynnistämässä syksyn toimintakauttaan
ja olet tervetullut mukaan. Toivottavasti löydät tästä esitteestä itseäsi kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Seurakunnan henkilöstössä tapahtuu muutoksia. On aika
hyvästellä tutuksi tulleita lähtijöitä ja toivottaa tervetulleiksi uudet. Ainakin yhdet kaikille avoimet läksiäiset
pidetään tänä syksynä.
Somessa voit seurata, mitä seurakunnassa tapahtuu,
vaikket osallistuisikaan. Kirkkovuoden rytmiinkin löydät
ajatuksia ja rukouksia Facebookista, Instagramista ja
Twitteristä.
Toivotan Sinulle Taivaan Isän
siunausta syksyyn!
Kirkkoherra Laura Maria Latikka
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YHTEYSTIEDOT
Rekolan kirkko
Kustaantie 22
Kirkkoherranvirasto
Kustaantie 22 D
Avoinna ma-pe klo 9-15, p. 09 830 6700
Asolan seurakuntatalo
Asolantie 6
Diakoniapäivystys
5.9. asti torstaisin kirkolla klo 10-11.30
12.9. alkaen torstaisin Asolan seurakuntatalolla klo 9-11
Yhteyden diakoniatyöntekijään saat jättämällä soittopyynnön
kirkkoherranvirastoon
p. 09 830 6700
sähköpostilla diakonia.rekola@evl.fi
tai varaamalla ajan sähköisesti www.rekolanseurakunta.fi
Päivystävä pappi
5.9. asti kirkolla to klo 11-13
12.9 alkaen tiistaisin kirkolla ja torstaisin Asolassa klo 11-13.
Ko. aikoina tavattavissa henkilökohtaisesti tai puh. 09 830 6707
www.rekolanseurakunta.fi
Facebook: Rekolan seurakunta
Instagram: rekolansrk, pienetkadet
Twitter: rekolansrk
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YHTEISÖLLISET RUOKAILUT
Yläovet auki maanantaisin klo 17 alk. 9.9., Rekolan kirkko
Tervetuloa maksuttomalle iltapalalle ja saunomaan. Ota
omat saunatarvikkeet mukaan. Aloitamme lyhyellä hartaudella kirkossa. Yhteistyössä Yhteisen Pöydän kanssa.
Asolan Ankkurit torstaisin klo 9-11 alk. 12.9., Asolan
seurakuntatalo
Tervetuloa maksuttomalle aamupalalle. Yhteistyössä Yhteisen Pöydän kanssa.
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JUMALANPALVELUKSET
Messu joka sunnuntai klo 10 Rekolan
kirkossa, ellei erikseen mainita.

Lasten pyhäkoulu sunnuntaisin klo
10 (ei loma-aikoina eikä perhemessun
yhteydessä), Rekolan kirkko. Käydään
läpi Raamatun kertomuksia pyhäkoulunopettajan kanssa, askarrellaan,
lauletaan ja leikitään.

Iltamessu 23.10. ja 20.11. klo 20, Rekolan kirkko
Aamumessu 30.10. ja 27.11, klo 9,
Rekolan kirkko
Messu ja kerhonohjaajien siunaaminen su 1.9. klo 10, Rekolan kirkko
Ystävämessu Asolassa / Friendship
Mass su 2.9., 6.10 ja 3.11. klo 16,
Asolan seurakuntatalo. Järj. Rekolan,
Korson ja Tikkurilan srk:t

Messu Foibekartanossa 29.9., 27.10.
ja 24.11. klo 14, Sairaalakatu 5

Messu ja vapaaehtoisten siunaaminen su 8.9. klo 10, Rekolan kirkko
Messun jälkeen myynnissä, käsitöitä ja
leivonnaisia sekä soppalounas 5e lähetys- ja diakoniatyön hyväksi.

Mikkelinpäivän perhemessu su
29.9. klo 10, Rekolan kirkko
Mikkelinpäivää eli enkelien sunnuntaita vietetään perhemessun muodossa. Lämpimästi tervetuloa! Mukana varhaiskasvatuksen tiimi. Messun
jälkeen kirkkomehut ja -kahvit.
Kirkkokahvit 13.10. klo 11.15, Rekolan kirkko
Messun jälkeen kirkkokahveilla Tuija
Numminen kertoo Pipliaseuran työstä.

Diakoniapyhän messu su 27.10. klo
10, Rekolan kirkko
Messun jälkeen kirkkokahvilla diakoni
Katri Valve innostaa keskusteluun yhteisöllisyydestä. Toivotetaan Irma-diakonille hyviä eläkepäiviä. Halutessasi
muistaa Irmaa voit tehdä lahjoituksen
Kirkon Ulkomaanavun kriisirahastoon
IBAN: FI33 1572 3000 5005 04, viestikenttään ”Irma eläkkeelle”.
Pyhäinpäivän kynttiläkirkko su
2.11. klo 15, Rekolan kirkko
Sytytetään kynttilät edellisen vuoden
aikana kuolleille seurakuntalaisille.
Vantaan seurakuntien kamarikuoro.
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MUSIIKKI, KUOROT JA
KONSERTIT
Rekolan Pyhän Andreaan kirkon
kuoro keskiviikkoisin alk. 4.9. klo
18.30-20, Rekolan kirkko
Kirkon kuoro laulaa kirkkomusiikkia monessa eri genressä.
Kuoro esiintyy messuissa, tekee
vierailuja ja yhteisiä konsertteja
Vantaan muiden kuorojen kanssa.
Nuotinlukutaitoa ei tarvita, mutta
on suotavaa. Lisätiedot noora.
hultin@evl.fi
Rekolanmäen koulun kuoro
torstaisin klo 12-12.30
Rekolan kanttori pitää Rekolanmäen koululaisille kuoroa, johon
ovat kaikki tervetulleita uskontokunnasta riippumatta. Kuorossa
lauletaan uskontoon liittymättömiä lauluja, ja jos lauletaan kirkkolauluja, vanhemmilta kysytään
lupa.
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Ukulele soikoon – ukulelen alkeiskurssi parittomien viikkojen
torstaisin 24.10. asti klo 18-20 (ei
10.10.), Rekolan kirkko
Tervetuloa opettelemaan ukulelen
soittoa. Sopii kaikille kiinnostuneille, joilla ei ole vielä taitoja.
Lisätiedot noora.hultin@evl.fi
Ukulele soikoon – ukulelen
jatkokurssi klo 18-20 to 12.9.,
pe 13.9. (kertaus halukkaille), to
26.9. ja pe 4.10. ja su 6.10. ukulelemessu klo 10, Rekolan kirkko
Sinulle, joka taidat jo 4-5 perussointua ja osaat säestää muutaman laulun. Ilmoittaudu ja tiedustele sähköpostilla sirkku-liisa.
niemi@evl.fi

Hymnityöpaja to 19.9. ja 10.10
klo 18-20, Rekolan kirkko
Laulaja-kanttori Nina Fågelbergin
ohjaama kahden kerran hymnityöpaja, jossa tutustutaan hymneihin
ja perinteiseen gregoriaaniseen
lauluun. Ei esiinnytä vaan tunnustellaan laulaen ja teekupin
ääressä miltä hymnit tuntuvat.
Nina kertoo myös hymnien taustoista. Ennakkoilmoittautumista ei
tarvita.
Laulukonsertti Seeli Toivio to
3.10. klo 19, Rekolan kirkko
Seeli Toivio, laulu ja Collin Hansen,
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5e.

Requiem Pyhäinpäivän kynttiläkirkossa su 2.11. klo 15, Rekolan
kirkko
Tilaisuuden a aluksi Vantaan
seurakuntien kamarikuoro esittää
John Rutterin säveltämän kauniin
Requiemin eli sielunmessun.
Katso ihminen -messu su 17.11.
klo 10, Rekolan kirkko
Messun osat ajankohtaisiksi
runoiksi kirjoitettuina, Juhani
Haapasalon säveltäminä. Vantaan
seurakuntien kamarikuoro ja solistit, johtaa Sirkku-Liisa Niemi.

Ukulelemessu su 6.10. klo 10,
Rekolan kirkko
Ukulelein säestettyä musiikkia
messussa.
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LAPSET JA PERHEET

Lapsiperheiden olohuone ma klo 9-14 ja ti klo
9-11, Rekolan kirkko
Lapset ovat tervetulleita kerhoilemaan aikuisen
seurassa. Täällä askarrellaan, leikitään sekä tavataan
muita perheitä. Maanantaisin on tarjoilla aamupala
klo 9-10.30, hintaan 1e / lautanen. Olohuoneen tilat
ovat käytössä myös omatoimiseen leikkiin ja ruokailuun. Tiistaisin ilmainen Kirkkomuskari klo 10.30-11.
Ei erillistä ilmoittautumista.

Asolan perhekerho tiistaisin klo 9-12, Asolan seurakuntatalo
Lapset ovat tervetulleita kerhoilemaan aikuisen seurassa. Täällä leikitään, joskus askarrellaan ja aikuiset
voivat nauttia kupin kuumaa sekä tavata muita perheitä. Ilmainen kirkkomuskari klo 9.30-10. Ei erillistä
ilmoittautumista.
Yksinhuoltajaperheiden ilta to 12.9. ja 21.11. klo
17.30, Asolan seurakuntatalo
Rentoa ajanviettoa ja jutustelua muiden yksinhuoltajien kanssa. Lastenhoito järjestetty ja tarjolla on
pieni iltapala.
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Päiväkerho 3-5 –vuotiaille ma ja pe klo 9-12, to
klo 12-15, Asolan seurakuntatalo
Päiväkerhon ohjelma suunnitellaan ryhmän lasten
ikä- ja kehitystaso huomioiden. Toimintaan kuuluu
askartelua, musiikkia, taidekasvatusta, retkiä ja
ulkoilua. Päiväkerho on osa kristillistä kasvatusta
joten kerhokertaan kuuluu lyhyt hartaushetki. Päiväkerhossa on aikaa yhteiselle leikille ja ihmettelylle.
Lapset tuovat kerhoon mukanaan pienen välipalan.
Päiväkerhoon otetaan lapsia ympäri vuoden. Lapsen
tulee olla riittävän omatoiminen, esim. syömisessä ja
wc-käynneissä. Ryhmäkoko on max. 12. Päiväkerho
on ilmainen.

Ötökkäkerho 5-6 –vuotiaille maanantaisin 26.8.-7.10. klo 14-16 (yht.
7 kertaa), Asolan seurakuntatalo
Tutustumme lähiympäristön luontoon ja hyönteisiin sekä pihapiiriin
lintuihin.
Ilmoittautumiset: Petri Piirainen,
petri.piirainen@evl.fi tai 050 573
6328.

Taidekerho 5-9 –vuotiaille tiistaisin 27.8.-22.10. klo 14-16 (yht. 7
kertaa), Rekolan kirkko
Teemme monenlaista taidetta:
piirrämme väriliiduilla ja värikynillä
sekä maalaamme vesiväreillä. Lisäksi
käymme kahdessa museossa.
Ilmoittautumiset: Petri Piirainen,
petri.piirainen@evl.fi tai 050 573
6328

Pienoismallikurssi 7-9 –vuotiaille
keskiviikkoisin 6.11.-11.12. klo 15.3016.30 (yht. 6 kertaa), Rekolan kirkko
Kurssilla on tarjolla pienoismalleja
joita voi tehdä. Voit myös tuoda
oman pienoismallin mukanasi. Kurssimaksu 25e., joka sisältää pienoismallit, liimat ja maalit.
Ilmoittautumiset: Petri Piirainen,
petri.piirainen@evl.fi tai 050
5736328.
Kokkikerho 7-12 -vuotiaille keskiviikkoisin 28.10.-9.12. klo 14.1516.15 (yht. 7 kertaa), Asolan seurakuntatalo
Ilmoittautumiset ja mahdolliset
ruokavaliot: Petri Piirainen 050 573
6328 tai petri.piirainen@evl.fi

Rekolanmäen koulun kuoro torstaisin klo 12-12.30
Lautapelikerho 5-9 –vuotiaille
Rekolan kanttori pitää Rekolanmäen
keskiviikkoisin 4.9.-18.9. klo 14-16
koululaisille kuoroa, johon ovat
(yht. 3 kertaa), Rekolan kirkko
kaikki tervetulleita uskontokunnasta
Kerhossa pelaamme vanhoja lautapelejä kuten: Afrikan tähteä, Kimbleä riippumatta. Kuorossa lauletaan uskontoon liittymättömiä lauluja, ja jos
ja muita lautapelejä.
lauletaan kirkkolauluja, vanhemmilta
Ilmoittautumiset: Petri Piirainen,
kysytään lupa.
tai petri.piirainen@evl.fi tai 050
5736328.
Kouluikäisten harrastekerhot
ilmoittautumisohjeineen löydät
seurakunnan nettisivuilta viikosta 35 eteenpäin.
https://www.vantaanseurakunnat.fi/
rekolan-seurakunta/tytot-ja-pojat
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SENIORIT

NUORET

Senioreiden hyvinvointipäivä 11.10.
Asolan seurkuntatalolla
Tarkempia tietoja tulossa nettisivuille ja Kirkko&kaupunki-lehteen!

Nuorten avoimet ovet, Open
Doors keskiviikkoisin klo 18-21,
Rekolan kirkon nuorisotila Tervetuloa pelailemaan biljardia,
pingistä ja lautapelejä sekä nauttimaan kahvia tai mehua hyvässä
seurassa. Ilta päättyy hartauteen.

Vanhemman väen iltapäivä Havunneulassa ti 10.9. ja 29.10. klo 12.
Paimenentie 2
Hiljentymistä, keskustelua ja kahvittelua.
Seniorikahvila parittomien viikkojen
maanantaisin klo 13, Asolan seurakuntatalo
Mukavaa yhdessäoloa kahvikupposen ääressä. Ota ystäväsikin mukaan!
Pirjon ja Pentin tarinatupa to 26.9.,
31.10. ja 28.11. klo 12 lounas, klo 13
ohjelma, Rekolan kirkko
Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Pentti
Hakulisen emännöimä tilaisuus,
jossa kerrotaan hauskoja tarinoita
ja sattumuksia, ja joskus mukana on
erityisvieras.
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Nuorten sähly torstaisin klo 16-17
Rekolanmäen koululla
Mukaan tarvitset oman mailan ja
liikuntaan sopivat vaatteet.

VERTAISTUKIRYHMÄT
Kipuryhmä parillisten viikkojen tiistaisin klo 15, Asolan seurakuntatalo
Vertaistukiryhmä kroonisesta kivusta kärsiville. Ohjaajana Jorma Kuusijärvi.
Narsistien uhrien vertaistukiryhmä to 22.8., 19.9., 17.10.,
21.11 ja 12.12. klo 18, Asolan seurakuntatalo
Vertaistukea narsistien uhreille Ohjaajana Iida Narsistien uhrien tuki ry:stä.
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HARRASTERYHMÄT

PIIRIT JA SEURAT

Maalaus- ja taideryhmä maanantaisin
klo 10-12, Asolan seurakuntatalo
Luovuus saa kukkia! Anu ohjaa meidät
erilaisten taidemuotojen pariin. Materiaalimaksu 10€/syyskausi.
Lisätietoja Sannamari Rusi p. 050 329
0361

Työikäisten raamattupiiri parillisten
viikkojen maanantaisin, Asolan seurakuntatalo, päiväkerhohuoneessa klo 1819.30. Myös lapset ovat tervetulleita.

Silmukkasiskot keskiviikkoisin klo
9.30, Rekolan kirkko
Kahvikupin ääressä tehdään kaikkea mitä osataan yhteiseksi hyväksi.
Kaikenlaiset taitavat ja taitamattomat
mukaan!

Saviryhmä keskiviikkoisin klo 12-14,
Asolan seurakuntatalo
Tehdään pienimuotoisia savitöitä Marika Säpin ohjauksella. Materiaalimaksu
12e/lukukausi. Lisätietoja Irene p. 050
573 6329
Asolan silmukkaryhmä torstaisin klo
16-18, Asolan seurakuntatalo
Kudotaan ja virkataan yhdessä kahvikupposen ääressä.

Puutarhapiiri parittomien viikkojen
tiistaisin klo 17 alk. 22.10., Asolan seurakuntatalo
Tutustutaan puutarhan kasvillisuuteen
ja vieraillaan puutarhakohteissa. Ohjaajana hortonomi Tuovi Lehtinen. Ti 10.9.
klo 12 retki Maunulan puistoihin.
Tapaaminen klo 12 Maunulan uurnalehdon parkkialueella. Ti 8.10. retki
Pihlajamäen retropuistoihin. Tapaaminen Pihlajamäen kirkon portailla klo
12.
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Bible Study Group every Tuesday
6-7.30 p.m., Asolan seurakuntatalo,
addr. Asolantie 6
We are opening an English Language
Bible Study Group in Asola close to Koivukylä railway station. The topic will be
the Gospel of St. John from the beginning onwards. We do not look forward
for experts but people genuinely interested in learning what is Christianity
and how you will enrich your faith in
studying with us. You are most welcome whatever your background. Come,
join us and be one of us. Coornator:
Juha Kaunismaa tel. 045 120 9212.

Avoin raamattupiiri keskiviikkoisin klo
18.30, Rekolan kirkko
Pohdintaa ja keskustelua Raamatun
tekstien äärellä. Tekstejä käsitellään
tavalla, johon kaikki voivat osallistua –
ennakkotietämyksestä riippumatta.
Raamattu- ja keskustelupiiri parillisten viikkojen torstaisin klo 13-15,
Rekolan kirkko

Miesten raamattupiiri parillisten viikkojen maanantaisin klo 18.30, Rekolan
kirkko.
Piirissä luetaan seuraavan pyhän tekstejä Raamatusta, keskustellaan niistä
ja ajankohtaisista aiheista, sekä rukoillaan.
Vantaan Rauhanyhdistyksen syysseurat la 21.9. klo 18, Rekolan kirkko

Yhteiskristillinen rukouspiiri perjantaisin klo 19-21.30, Rautkalliontie 4:n
kerhotila
Rukousta, ylistystä ja Sanaa.

Siionin virsi-seurat 17.11. klo 12.3013.30, Rekolan kirkko
Mukana Anni Rusi, Kari-Pekka Kinnunen, Juhani Elenius

Toivoa naisille – Hanna-rukouspiiri
parittomien viikkojen ma klo 18-19.30
Lampirannalla, Tertunkuja 4 B
Avoin piiri, jossa tutustutaan naisten
elämään eri maissa sekä rukoillaan
naisten ja tyttöjen paremman elämän
puolesta.

Yhtä matkaa: Avoin yhteys -rukoustapahtuma la 5.10. klo 13, Rekolan
kirkko
Teemana on tänä vuonna kristittyjen
yhteys. Mihin tarvitsemme yhteyttä?
Mikä tekee kristittyjen yhteydestä mahdollisen, ja miten se toteutuu rukouksessa? Mikä merkitys on kristittyjen
yhteisellä rukouksella yli kirkkokuntarajojen? Mukana kristittyjä eri kirkkokunnista. Tapahtuma päättyy yhteiseen
rukousiltaan Kristuspäivän hengessä.
Ohjelma:
13.00 Yhteinen aloitus
14.30 Keittoa ja kahvia
15.30 Kanavaesittely
15.45 Kanavat 1
16.45 Kanavat 2
18.00 Kristittyjen yhteinen rukousilta
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MUUTA
Luontoretki Myllynrannan
maisemiin 11.9. klo 12
Lähtö Havukosken koulun parkkipaikalta klo 12. Eväät syödään
retken jälkeen Rekolan kirkolla.
Yhteistyössä Tikkurilan ja Rekolan
seurakunnat, Vantaan Maahanmuuttajapalvelut, Yhteinen pöytä
ja Silkinportin toimintakeskus.
Dokumenttielokuva Ei tietä
kotiin su 15.9. klo 16, Asolan
seurakuntatalo
Elokuvan jälkeen keskustelua elokuvasta. Paikalla elokuvan tekijä
Markku Heikkinen ja päähenkilö
Charles Nyakarashi.
Taivassukka-illat torstaisin
19.9.-31.10. klo 18-20, Asolan
seurakuntatalo
Kudomme taivassukkia itselle tai
saattohoidossa oleville. Keskustelun herättäjinä alustukset
kuolemaan ja elämään liittyvistä
teemoista kutomisen lomassa.
Voit tulla mukaan kerran tai joka
kerta eikä ole pakko kutoa.
Lisätietoja: Irene 050 573 6329
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PariAsiaa -parisuhdeillat (6 kertaa) alk. ti 29.10. klo 17.30 kahvi,
klo 18 luento, Asolan seurakuntatalo
Luennot tarkoitettu kaikille parisuhteesta ja sen kehittämisestä
kiinnostuneille, tervetuloa yksin
tai yhdessä! Ei järjestettyä lastenhoitoa.
Ti 29.10. Virtaa parisuhteen hyvinvointiin
Ti 12.11. Avaimia parisuhteen
vuorovaikutukseen
Luennot jatkuvat keväällä 2020
Mistä tulen, minne menen?
Taitekohta-ryhmä alkaa jälleen
loppusyksyllä (6 kertaa, max 12
osallistujaa) työhyvinvointivalmentaja Peter Andersenin ohjaamana (Nojaamo Oy, www.nojaamo.fi ). Seuraa ilmoittelua tai kysy
lisää Sannamarilta p. 050 329 061

SAAVUTETTAVA
SEURAKUNTA
Vantaan seurakunnilla on
palveluja
- näkövammaisille
- viittomakielisille
- kehitysvammaisille
- kuulovammaisille
Löydät lisää tieto ja yhteyshenkilöt Vantaan seurakuntien
nettisivuilta osasta Apua ja
tukea tai suoraan osoitteesta
www.vantaanseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea/palvelut-vammaisille
APUA JA TUKEA ERILASIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN
Palveleva puhelin p. 0400 22 11 80
Päivystämme joka ilta klo 18 alkaen, arkisin ja sunnuntaisin -01 saakka,
pe ja la öinä -03 saakka.
Apua netissä ja chatissa www.vantaanseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/
palveleva-puhelin-ja-netti
Perheneuvonta auttaa perheen ja parisuhteen asioissa
Varaa aika p. 09 830 6330 Päivystys ma, ke - pe klo 9 - 11, ti klo 14 - 17
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JOULUNAJAN ESITE ILMESTYY
MARRASKUUN LOPULLA!

WELCOME TO REKOLA PARISH!
Rekola parish is a member of the
Vantaa Parish Union and the
Evangelical Lutheran Church of Finland.
No matter your personal convictions and beliefs, you
are most welcome!
Please, visit our website
www.rekolanseurakunta.fi
and find all our contact info and events.
We warmly welcome you to Friendship Mass to Asola
(Addr. Asolantie 6) which will be held next time
September 9th at 4 p.m. See more dates on page 4.
Bible Study Group sessions in English every
Tuesday at 6 p.m. in Asola, see more on page 11.
More information in English, please go to
www.vantaanseurakunnat.fi/english where you will
find out more about multicultural work
including masses and other events and activities
of the Evangelical Lutheran Church in Vantaa.

