
Itsenäisyyspäivän kirkko ja soihtukulkue 6.12.
Itsenäisyyspäivän vietto alkaa jumalanpalveluksella Maskun kirkossa klo 12. Kirkkoon

osallistuvat lippukunnan asettamat lippuvartiot.

 

Itsenäisyyspäivän iltana on partiolaisten perinteinen soihtukulkue. Kokoonnumme

Hemmingin tuvan (vanha seurakuntatalo) pihalle klo 17.15, ja kulkue lähtee liikkeelle noin

klo 17.30. Pukeudu lämpimästi (sateella sadevaatteisiin) ja laita kaulaasi partiohuivi. Käsiin

kannattaa pukea vanhat hanskat, koska soihduista saattaa tarttua petrolin hajua.

Muistathan, että kulkueessa ollaan hiljaa ja rauhallisesti. Omia lyhtyjä ei tarvita. 

Kuljemme reittiä: Hemmingin tupa Riihipolku – Maskulantie – Luuka-palvelukeskus –

Maskuntie – Kirkko. Soihtukulkue päättyy sankarihaudoille noin kello 18:00. 

Myös partiolaisten perheenjäsenet ovat tervetulleita soihtukulkueeseen. Toivomme, että

jätätte autot kotiin tai seurakuntatalon parkkipaikalle ja liitytte kulkueeseen jalan.
 

Joulujuhla maanantaina 12.12. 
Lippukunnan joulujuhlaa vietetään Maskun seurakuntatalolla maanantaina 12.12. klo 18.00–

19.30. Joulujuhlassa on luvassa jouluista ohjelmaa sekä joulupuuro. Tilaisuus on tarkoitettu

lippukuntalaisille. Pukeuduthan partioasuun.

 

Joulumyyjäiset lauantaina 17.12. 
Partion Joulumyyjäiset (MHTP ja Kolkankävijät) järjestetään yhteistyössä Maskun

seurakunnan lähetystyön kanssa Maskun seurakuntatalolla ja sen pihapiirissä lauantaina

17.12. klo 12.00–14.00. Myyjäisissä partioryhmät myyvät itse valmistamiaan tuotteita

pihapiirissä. Myös Tuki ry:llä on oma pöytä, jossa kerätään varoja lippukuntamme hyväksi.

Myytävänä on pientä purtavaa, sytyketikkuja ja Hemmingin Omppuglögiä.

 

Pöytävaraukset tulee tehdä 14.12. mennessä Nitalle tekstiviesti tai Whatsapp p. 044 2574 380.

Myyjäispäivänä myyjien pitää olla paikalla viimeistään klo 10.30. 
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Kirkonmäen Joulu Joululaulut 18.12.
Kauneimmat Joululaulut järjestetään Maskun kirkossa. 

klo 14:00 Lasten kauneimmat Joululaulut

klo 15:00 ja 17:00 Kauneimmat Joululaulut

Puurotarjoilu 14:30 - 18:00
 

Kynttiläkirkko 25.12.
Joulupäivän iltana hiljennymme tunnelmalliseen kynttiläkirkkoon, joka alkaa klo 21.00

Maskun kirkossa. Noin tunnin mittaista musiikkitilaisuutta ovat kaikki tervetulleita

seuraamaan paikan päälle
 

Tammikirkko 29.1.2022
Uuden vuoden ensimmäinen yhteinen partiotapahtuma partiolaisille ja heidän

vanhemmilleen on perinteinen kevätkauden avauskirkko Maskun kirkossa. Tammikirkon

jälkeen kirkkokahvit ja mehut seurakuntatalolla, johon kaikki ovat

tervetulleita. Lisätietoja saat lähijohtajaltasi.

 

Maskun Hemmingin Tyttäret ja Pojat Toivottavat

mukavaa joulun odotusta!

 

JOULUTIEDOTE 2022
 

   

https://tinyurl.com/MHPT-2019
https://tinyurl.com/MHPT-2019

