LIPERIN SEURAKUNTA
*******************************************************************************

Koronaohjeistukset voimassa 22.1.2021 saakka

Pyhäpäivinä toimitetaan suljettu sanajumalanpalvelus ilman läsnä olevaa seurakuntaa.
Jumalanpalvelukset striimataan suorina lähetyksinä ja niitä voi seurata seurakunnan Facebooksivuilta (Facebookiin linkki myös kotisivujen etusivun alalaidassa).
Saman päivän aikana tallenne tulee katseltavaksi myös seurakunnan YouTube-kanavalle.
Diakoniapäivystysten ajankohdat säilyvät ennallaan, mutta EU-ruokakassien jakelu tapahtuu
kulloisenkin jakopaikan ulko-ovelta tammikuun ajan.
Enintään 20 henkilön rajoituksella voidaan seurakunnan tiloissa järjestää pienempiä kerhoja
ym. tilaisuuksia sekä kirkollisia toimituksia (kasteet, vihkimiset ja hautajaiset).
*******************************************************************************
Su 10.1.

klo 10 Sanajumalanpalvelus ilman läsnä olevaa seurakuntaa Liperin kirkossa,
Ulla Pitkänen, Talvikki Attila-Pekonen,
klo 16 Koko Suomi rukoilee -iltapäivä Ylämyllyn seurakuntatalolla.

Ma 11.1. klo 12 Näkövammaisten kerho Kuoringan leirikeskuksella,
klo 12 Raamattu- ja rukouspiiri Vaivion kappelissa.
Ti 12.1.

Käsityö- ja askartelupiiriä ei aloiteta toistaiseksi koronatilanteen vuoksi.

Ke 13.1.

Kirkkoherranvirasto suljettu,
klo 17 Laulumiehet-kuoron harjoitukset HerranKukkarossa,
klo 18 Lapsikuoro Lehmuksen harjoitukset Ylämyllyn srk-talolla.

To 14.1.

klo 16 Miesten piiri Kuoringan kodalla, sauna klo 16-17, jonka jälkeen illan ohjelma,
klo 18 Laudamus-kuoron harjoitukset Ylämyllyn srk-talolla.

Su 17.1.

klo 10 Sanajumalanpalvelus ilman läsnä olevaa seurakuntaa Liperin kirkossa,
Tiina Åkerfeldt, Ulla Pitkänen, Hannele Sorvari.

Joulukassi lähimmäiselle –keräys tuotti 118 kassia.
Lämmin kiitos kaikille yksityisille ihmisille, yrityksille
sekä yhdistyksille erilaisista lahjoituksista!

Kiitos!

Liperin ja Heinäveden seurakuntaliitos - kuulemistilaisuus
27.1.2021
klo 17 Liperin kirkossa
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt kokouksessaan 16.12.2020 esityksen
kirkkohallitukselle Liperin ja Heinäveden seurakuntien seurakuntaliitoksesta vuoden
2022 alusta alkaen. Tähän esitykseen liittyen toimitetaan kummassakin seurakunnassa tammikuun 2021 aikana kuulemistilaisuudet, joihin on mahdollista lähettää kysymyksiä myös kirjallisesti tai sähköpostitse.
Tilaisuudet striimataan seurakuntien Facebook-sivuille, mikäli tilaisuuksia ei pystytä
pitämään suorina yleisötilaisuuksina koronarajoituksista johtuen.
Kuulemistilaisuuksissa annetaan ajankohtaista tietoa seurakuntaliitokseen liittyen.
Kuulemistilaisuuksiin tulevat tuomiokapitulin edustajina dekaani Sakari Häkkinen
sekä selvitysmies Timo Korhonen.
Liperin kuulemistilaisuus pidetään keskiviikkona 27.1.2021
klo 17 Liperin kirkossa.
Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä osoitteisiin:
Postitse: Liperin seurakunta / Kuulemistilaisuus, Pappilantie 1, 83100 Liperi
tai sähköpostitse: liperi.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Lisätietoja kirkkoherra Jari Uimoselta, puh. 0400 276 696.

www.liperinseurakunta.fi
Kirkkoherranvirasto puh. 0400 167 400
liperi.kirkkoherranvirasto@evl.fi
Seurakunta mukana Facebookissa
ja Instagramissa.
Nyt myös oma YouTube-kanava!

