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KIPINÄ 11–12/2018 

HIMANGAN NUOTIOVELJIEN LIPPUKUNTATIEDOITE 

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALEN-

TERIT MYYNNISSÄ 
Himangan Nuotioveljet myyvät jälleen perinteisiä Par-
tiolaisten adventtikalentereita marraskuun alusta al-
kaen. Hinta 7 €. Suuri osa myyntituotosta jää oman lip-
pukunnan hyväksi. 

MYSTEERIEN YÖ -YÖVALVOJAISET 

Lähde mukaan ratkomaan arvoituksia ja selvittämään mysteerejä.  Seikkailijoi-
den, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten yövalvojaiset alkavat Nelikossa 
perjantai-iltana 30.11. kello 21 ja päättyvät lauantaina 1.12. kello 9.  Ilmoittautu-
minen Kuksassa 25.11. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet 
sähköpostilla. 

SUDENPENTUJEN TONTTUPOLKU 

Kaikkien sudenpentujen syystoimintakauden päätteeksi 
seikkailemme Tonttupolulla kirkkopihassa tiistai-iltana 
30.11. kello 18.00 – 19.30 etsien joulun salaisuutta. Ilta hui-
pentuu uusien sudenpentujen sudenpentulupaukseen. Pue 
päällesi lämpimät vaatteet, partiohuivi ja tonttulakki sekä 
ota mukaan lyhty/taskulamppu ja heijastin. Vanhemmat ja 
sisarukset ovat tervetulleita Tonttupolulle. 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAJUMALANPALVELUS 

Himangan Nuotioveljet kunnioittaa sankarivainajien muistoa ja sotiemme vete-
raaneja osallistumalla 6.12. kello 10.00 itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluk-
sen lippu- ja soihtuvartioihin. Luemme jumalanpalveluksessa tekstit. Lippuvar-
tion harjoitukset alkavat kirkossa kello 9.00. Partioasu päälle. Soihtuvartioon tu-
levat kokoontuvat kirkon perälle urkuparven alle kello 9.50 ennen jumalanpal-
veluksen alkua. Sitovat ilmoittautumiset Retulle, puh. 050 525 6696 tai 
reeta.pahkala@gmail.com. 

 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23872


 

 

Himangan Nuotioveljet ry 
 www.himangannuotioveljet.fi  nuotioveljet@gmail.com   facebook.fi/himangannuotioveljet 

 

 

 

SEURAKUNNAN JOULUMYYJÄISET 

Partiolaisilla on oma myyntipöytä seurakuntakodilla joulumyyjäisissä tiistaina 
11.12. 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. Kiitos lahjoituksista! 

ESCAPE TO MAGIC -SAMOAJIEN VÄLIPÄIVÄLEIRI 

Näyttääkö joululoman kalenteri vielä tyhjältä? 
Joutuuko pyhinä taas sietämään rasittavia su-
kulaisia? Ei syytä huoleen, sillä samoajien väli-
päiväleiri tulee taas 27.–30.12.! Pakene har-
maata kaamosta ja jouluruokakoomaa vanhojen 
ja uusien partiotuttujen pariin. 

Luvassa on jälleen jännittävää ohjelmaa päivien 
(ja öiden) täydeltä. Pääset muun muassa vai-
vaamaan aivonystyröitäsi huonepakopelin pa-
rissa. Täältä ei kukaan lähde tyhjin käsin. Mu-
kaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautu-
nutta samoajaa! Lopeta vuosi kunnon pamauksella ja kutsu kaverisikin mukaan. 
Ilmoittautuminen 9.12. mennessä. 
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