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HENGEN JYVIÄ

Keskustelu- ja opintomahdolli-
suus kaikille ortodoksisuudesta
kiinnostuneille.

Hengen jyviä –tilaisuudet
on tarkoitettu vapaamuotoisek-
si keskusteluillaksi kaikille orto-
doksisesta uskonelämästä ja
perinteestä kiinnostuneille; niin
seurakuntalaisille kuin kirkkoon
liittyjille. Illan teeman ja keskus-
telun kautta perehdymme orto-
doksisuuden rikkaaseen hen-
gelliseen perintöön. Kokoontu-
miset ortodoksisessa seurakun-
tasalissa Sienimäellä.

IKONIN YSTÄVÄT

Tahdotko oppia tuntemaan ja
ymmärtämään ikonien kuva-
maailman syvällistä sanomaa?
Tähän tarjoaa mahdollisuuden
Ikonin Ystävien toiminta. Tilai-
suuksissa perehdytään ikonien
hengelliseen sanomaan ja teo-
logiaan. Luennot on tarkoitettu
kaikille, jotka tahtovat syventää
tietojaan kristillisestä kirkkotai-
teesta. Varsinaista ikonimaalaus-
ta voi opiskella eritasoisissa ryh-
missä Imatran Työväenopistos-
sa ja Saimaan Kansalaisopistos-
sa Lappeenrannassa, tiedustelut
Liisa Tynkkynen, puh. 040 838
4255.

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
”KSENIA”

Ksenia-päivä on avoin tapahtu-
mana kaikille, jotka tahtovat olla
yhdessä lähimmäistensä kanssa
ortodoksisessa hengessä. Ni-
mensä virkistyspäivä on saanut
autuaasta Ksenia Pietarilaisesta,
joka kilvoitellen Kristuksen täh-
den houkkana ohjasi ihmisiä lä-

la. Tämän lisäksi kuoro laulaa
ekumeenisissa tilaisuuksissa, sä-
velhartauksissa ja konserteissa.

Kirkkokuoron toiminnasta
tiedotetaan erikseen sanoma-
lehtien kirkollisissa ilmoituksis-
sa. Lisätietoja saat kanttorilta ja
muilta kuoron laulajilta.

IMATRAN TIISTAISEURA
60 VUOTTA

Tiistaiseuratyö alkoi alueellam-
me jo 1939 perustetun Enson
Tiistaiseuran puitteissa. Nykyi-
nen Imatran Tiistaiseura ry. on

himmäisenrakkauden toteutta-
miseen.

Toimintaan kutsutaan kaik-
kia, jotka tuntevat olevansa yk-
sin, vailla seuraa tai ovat esimer-
kiksi työttömiä tahi muutoin
tahtovat toimia vapaamuotoi-
sesti toisten kanssa. Jos sinulla
on vaikeuksia saada kyytiä, py-
rimme auttamaan kuljetuksen
järjestämisessä.

Kokoontumiset ovat kerran
kuukaudessa ortodoksisessa
seurakuntasalissa Sienimäellä.
Toimintapäivät alkavat kello 10,
ja yhdessä valmistamme lou-
naan, ja päivä päättyy kello 14.
Ohjelmassa ovat aamurukouk-
set, lyhyt keskustelualustus, eri-
laista askartelua ja muuta toi-
mintaa.

NIKOLAIN FOTONIEKAT

Fotoniekkojen toiminta keskit-
tyy valokuvausharrastukseen ja
sen kehittämiseen. Fotoniekko-
jen ohjelmassa on Imatran kir-
kon internet-sivujen päivittämi-
nen ja kuvagallerian ylläpitämi-
nen, valokuvausta luonnossa ja
kirkossa yms. Tallennamme
myös seurakunnallisia tapahtu-
mia ja keräämme niistä kuva-
pankkia. Teemme seurakuntasa-
lille vaihtuvan näyttelyn.

Käytössämme on valokuva-
tulostin ja kuvankäsittelyohjel-
ma, joilla jokainen voi tulostaa
ja käsitellä kuviaan.

Seuraa Fotoniekkojen il-
moittelua kirkollisissa ilmoituk-
sissa, ja tule mukaan ideoimaan
internet-sivustojamme ja kehit-
tämään kuvapankkiamme.
Otamme mielellämme vastaan
kuvia seurakunnan elämästä,
vanhat historialliset kuvat ovat
myös tervetulleita tallennetta-
viksi!

KIRKKOKUORO

Kirkkokuorotoiminta on merkit-
tävä osa seurakunnan elämää.
Laulajat tuovat arvokkaan ja tär-
keän osansa jumalanpalvelus-
elämään. Kirkkokuoron harjoi-
tukset pidetään vuorollaan
Imatralla ja Lappeenrannassa.
Ortodoksinen kirkkolaulu on
soivaa uskonoppia ja muodos-
taa jumalanpalveluksista laulul-
lisen kokonaisuuden. Monipuo-
linen kirkkosävelmien maailma
tarjoaa rukoilijalle laajan ja har-
monisen aarteen. Ortodoksi-
seen neliääniseen kuoroomme
kuuluu yli 20 laulajaa, jotka ja-
kaantuvat kahdeksi kuoroksi.
Jumalanpalveluksiahan on sekä
Imatralla että Lappeenrannassa
ja muualle seurakunnan alueel-

LAPPEENRANTA Toimintaa ja tapahtumia

IMATRA

Toimintaa ja
tapahtumia
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toiminut jo vuodesta 1946 alka-
en, ja nyt vietämme toimintam-
me 60-vuotisjuhlaa.

Tiistaiseuratoiminta on
avointa kaikille kirkon elämästä
kiinnostuneille. Kokoontumisis-
sa on mahdollista oppia ja sy-
ventää tietoja ortodoksisuudes-
ta alustusten ja keskusteluiden
kautta. Tiistaiseura osallistuu
myös aktiivisesti tapahtumien
järjestelyihin ja järjestää myös
retkiä ja matkoja. Kokoontumi-
semme ovat Sienimäen seura-
kuntasalissa pääsääntöisesti tiis-
taisin kello 14.

Православный  кружок
«РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ»

" Благослови всех Господь: всех, кто верит в Бога, и 
всех, кто ищет Бога, и всех, кто ещё не ищет, и всех, 
кто, как Иаков, в потёмках борется с Богом и кому 
рано или поздно Бог откроется - благословением и 

новой жизнью! " 

Митрополит Сурожский Антоний 

Наш клуб (первоначально «Возрождение») 
существует более 3 лет. Мы, русскоязычное 

население г. Иматра, собираемся в приходском 
зале Св.-Никольской церкви в Сиенимяки. Всех 

нас объединяет вера и любовь к Богу. Встречаемся 
мы здесь каждую неделю (см.рассписание в 
каждую пятницу в газете ”UUTISVUOKSI” ), 

знакомимся с историей и основами Православия, 
читаем Библию, беседуем на духовные темы, 

совершаем паломнические поездки в монастыри 
и другие приходы Финляндии и России. Духовную 
литературу на русском языке можно приобрести 

в церковной лавке и приходской библиотеке. 
У нас можно заниматься рукоделием под 

руководством талантливой преподавательницы, 
петь и изучать русские лирические и церковные 

песни, ознакомиться с традициями русского 
праздничного и постного стола. Наш клуб 

отвечает за порядок церковных облачений храма. 
Для детей своя программа: сказки, рисование, 

аппликация, музыка и.т.д., которую ведет 
профессио-нальная воспитательница. Ждем вас 

и ваших предложений по работе клуба. Родители! 
Приводите своих детей! 


