Jakelu: viikkokokoontumisissa, sähköpostina KiPan listalle ja huoltajille sekä julkaistu nettisivuilla kipinapartio.fi

21.11.2017

Kipinäpartio ry – info 9 / 2017
Joulunavaus pe 24.11.2017 torilla
Tonttukulkue lähtee puntilta klo 17 ja samoihin aikoihin kerääntyy jo
yleisöä torille, ohjelma torilla alkaa klo 17:30 Juhla päättyy klo 18:30
ilotulitukseen.
KiPan pisteellä paistuu makkara ja letut, maistuu kahvi ja mehu.
- Valmistelut ja tavaroiden siirto klo 15 alkaen kololta, valmistelut
torilla klo 16 alkaen.
- Myynti ja paistot torilla 17-18.30.
- Loppusiivous torilla, tavaroiden siirto, huolto kololla 18:30-20.
Sudenpennut ja seikkailijat osallistuvat adventtikalenterien
ja joulukorttien myyntiin sekä tonttutehtäviin torilla klo 17-18:30.
Vuorolista on jaossa viikon 47 koloilloissa jaossa tarpojille,
seikkailijoille ja sudenpennuille. Vuorolista jaetaan sähköpostitse
kaikille huoltajille, julkaistaan lippukunnan FB-ryhmässä ja ryhmien
omissa Watsap-ryhmissä.
Tarpojat, Samoajat, aikuiset: Säänmukainen
ulkovaatetus, partiohuivi, Kipinäpartio-pipo
tai tonttulakki.
Sudarit ja seikkailijat: Säänmukainen
ulkovaatetus, partiohuivi, tonttulakki ja
muutakin tonttuvaatetta saa laittaa.

KiPan kahvio Käsityömarkkinoilla sunnuntaina
3.12.2017 ja valmistelutalkoot lauantaina 2.12.2017
Kahviossa huoltajat, samoajat ja johtajat myyvät kotitekoisia
leivonnaisia, tuoretta kahvia ja riisipuuroa.
Sudenpennut, seikkailijat ja
tarpojat huolehtivat
kahviosalin siistiydestä,
kalenteri ja korttimyynnistä.

Ennen messupäivää leivotaan
ja järjestellään kahvio.
Ohje työtehtävistä ja leipomuksista jaetaan sähköpostitse kaikille
huoltajille, julkaistaan kipan FB-ryhmässä ja ryhmien omissa Watsapryhmissä.
Lisätietoja Tarulta

Itsenäisyyspäivä keskiviikkona
6.12.2017
Partiolaiset
sudenpennusta
aikuisiin osallistuvat
juhlavuoden
itsenäisyyspäivän
jumalanpalvelukseen.
kokoontuminen klo
9:40 kololle.
Partiolaisten menevät kololta yhtenä
ryhmänä kirkkoon, ennalta varatuille
paikoille kirkon etuosaan. Partioasu päälle
jos on, sudenpennuilla ja muillakin, joilla ei
ole partioasua, tummansininen paita + huivi.
Kirkossa Samoajat kantavat Suomen lipun ja
avustavat kolehdinkannossa.
Kokoontuminen kololle aamulla klo 9
mennessä.

Sunnuntaina 10.12.2017
Lippukunnan joulujuhla
seurakuntatalon salissa
klo 1 1 - 1 3 . 00
Juhlan vietto aloitetaan
joulupuurolla. Jouluisen ja
hulvattoman ohjelman lisäksi Juhlassa
myös jaetaan suoritetut merkit ja ikäkaudesta
toiseen siirtyneet antavat lupauksen (ne jotka
sitä eivät leirillä antaneet).
Partiolaiset pukeutuvat partioasuun, tai jos sitä
ei vielä ole, siniseen tai tummaan paitaan.
Ilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 3.12,
ilmoittautumislinkki Kipan sivuilla.
Seurakuntasalissa pidetään iltapäivällä
joulumyyjäiset, joten joulujuhlan lopuksi
yhdessä järjestämme salin myyjäisiä varten. .

Lipunkannot kaupungin juhlassa
Käenkoskella, jumalanpalveluksen jälkeen
Lippuvartioissa olevat henkilöt siirtyvät
jumalanpalveluksen jälkeen välittömästi
Käenkoskelle viimehetken harjoituksiin
(johtajien kyydillä).

Joulumyyjäiset klo 15:45-18:00

Tehtäviin osallistuvia informoidaan
erikseen harjoituksista, kellonajoista ja
varustuksesta yms..

Myyjiksi, tarpojia ja samoajia, ilmoittautuminen
Anitalle.

Kynttilöiden sytytys sankarihaudoille
kokoontuminen klo 17:30 SRK-talolle.
Tarpojat ja samoajat osallistuvat.
Perinteikäs tapahtuma toteutetaan yhdessä
SRK:n nuorten ja rippikoululaisten kanssa.
Noin klo 18.30 pääsee lähtemään kotiin.
Partiohuivi kaulaan. Ei
ennakkoilmoittautumista, nuoret menevät
suoraan SRK-talolle infoon klo 17.
Itsenäisyyspäivän vastaava johtaja on Juhani

Perinteiseen tapaan olemme mukana
myyjäisissä SRK-talolla – pienimuotoisesti
kylläkin. Innokkaat leipurit voivat tuoda
leivonnaisia ja arpavoittoja sekä käsitöitä, esim.
sukille on yleensä kysyntää.

Arpavoitot ovat kodeissa tarpeellista tavaraa ja
unohdetaan turha krääsä. Ehkä keräämme
päävoitoiksi muutaman joulukorin. Leivonnaiset
voi tuoda mukanaan joulujuhlaan tai juhlan
jälkeen kololle, arpavoittoja ja käsitöitä voit
tuoda jo aiemmin.

Seurakunnan järjestämä
Joulutapahtuma
klo 15 Kolmen Vartin kauneimmat Joululaulut
kirkossa, 15:45 myyjäiset seurakuntatalolla.
Kauneimmat joululaulut kello 18 kirkossa.

Samoajat
kokoontuvat
Erävalkean
liiterin katolla la
25.11. klo 10-14
Samoajat nikkaroivat
liiterin katon loppuun,
sekä laittavat
huopakatteen päälle.
Ilmoittautuminen
samoajien
watsapryhmään.

Adventtikalenterit ja
joulukortit
Adventtikalenterien
viimeinen tilitys ja
palautus on viikon 48
koloiltaan.
Joulukorttien
viimeinen tilitys ja
palautus joulujuhlaan.

Joulutauko
Syyskauden toiminta
päättyy joulujuhlaan
tai viikon 50 koloiltaan
ryhmän johtajien
ilmoituksen mukaan.
Kevätkauden koloillat
normaaliin aikaan
8.1.2018 alkaen.

Seuraava tiedote
ilmestyy
tammikuussa

