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KIPINÄ 11-12/2017 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTE-
RIT MYYNNISSÄ 
Himangan Nuotioveljet myyvät jälleen perinteisiä Partio-
laisten adventtikalentereita marraskuun alusta alkaen. 
Hinta 7 €. Suuri osa myyntituotosta jää oman lippukun-
nan hyväksi. 

KUKUTTU YÖ -YÖVALVOJAISET 
”Nyt on pakko kukkua, ei saa nukkua”.  Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, 
vaeltajien ja aikuisten yövalvojaiset alkavat Nelikossa perjantai-iltana 1.12. kello 
20 ja päättyvät lauantaina 2.12. kello 8.  Ilmoittautuminen Kuksassa 26.11. men-
nessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet sähköpostilla. 

SUDENPENTUJEN TONTTUPOLKU 
Kaikkien sudenpentujen syystoimintakauden päätteeksi seik-
kailemme Tonttupolulla kirkkopihassa tiistai-iltana 5.12.2017 
kello 18.00 – 19.30 etsien joulun salaisuutta. Ilta huipentuu 
uusien sudenpentujen sudenpentulupaukseen, joka annetaan 
sankarihaudan kynttilämeren äärellä. Pue päällesi lämpimät 
vaatteet, partiohuivi ja tonttulakki sekä ota mukaan 
lyhty/taskulamppu ja heijastin. Vanhemmat ja sisarukset ovat 
tervetulleita Tonttupolulle. 

SUOMI 100 - ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAJUMA-
LANPALVELUS 
Himangan Nuotioveljet kunnioittaa sankarivainajien muistoa ja sotiemme vete-
raaneja osallistumalla 6.12. kello 10.00 itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluk-
sen lippu- ja soihtuvartioihin. Luemme jumalanpalveluksessa tekstit ja kan-
namme kolehdin sekä avustamme tarjoilussa itsenäisyyspäivän juhlassa seura-
kuntakodilla. Lippuvartion harjoitukset alkavat kirkossa kello 9.00. Partioasu 
päälle. Soihtuvartioon tulevat kokoontuvat kirkon perälle urkuparven alle kello 
9.50 ennen jumalanpalveluksen alkua. Sitovat ilmoittautumiset Reetalle, puh. 
050-525 6696 tai reeta.pahkala@gmail.com. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18041
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SUOMI 100 VUOTTA – ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUN-
NIAKÄYNTI SANKARIHAUDALLA 
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus huipentuu kunniakäyntiin sankarihau-
dalle, jolloin 103 havuseppelettä lasketaan Himangan kirkkomaahan siunattujen 
103 sankarivainajan muistolle. Partiolaisille ja heidän kotijoukoilleen on tarjottu 
kunniatehtävä olla laskemassa näitä havuseppeleitä. Jos haluat osallistua tähän 
ainutlaatuiseen kunniatehtävään, ilmoittaudu sitovasti Reetalle, puh. 050-525 
6696 tai reeta.pahkala@gmail.com. Ilmoita, kuinka monta havuseppeleen laski-
jaa perheestänne tulee viimeistään 24.11. mennessä. 

SEURAKUNNAN JOULUMYYJÄISET 
Partiolaisilla on oma myyntipöytä seurakuntakodilla joulumyyjäisissä tiistaina 
19.12. kello 18.00 alkaen. Myytävää ja arvottavaa tavaraa, esim. leivonnaisia ja 
käsitöitä, voi tuoda suoraan seurakuntakodille myyjäispäivänä kello 17.00 alkaen 
tai toimittaa etukäteen Retulle, osoitteeseen Lajuksentie 22. 

PIIRILEIRI TEMPUS18 
Ilmoittautuminen ensi kesän Tempus18 -piirileirille 
avautuu kohta. Leiri pidetään Lohtajan Vattajalla 
22.7. – 29.7.2018. Early Birdinä maksat vähemmän! 
Early Bird hinnat ovat voimassa 1.12.2017 – 31.1.2018 
välisenä aikana. Leirin hinta on tällöin koko ajalta 
165 € ja sudenpentuleirin ajalta 85 €. Normaali il-
moittautumisaika on voimassa 1.2. – 28.2.2018, jol-
loin leirimaksut ovat 185 € ja 100 €. Perheen toisesta 
alle 18-vuotiaasta saa sisaralennuksen 10 €. Käy tu-
tustumassa Tempus 18-nettisivuihin: www.tem-
pus18.fi.  
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http://www.tempus18.fi/
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