syksy 2018

Vuoden tunnus: Katso, minä luon uutta. Jes. 43:19a

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
On hyvä tietää, kuka olen. On tärkeää ja välttämätöntä on tunnistaa asioita
itsestään ja omasta mielentilastaan ja tunteistaan.
Toisinaan huomaa korostettavan kovin paljon, ehkä jopa liikaa sitä, että
ihminen on oman elämänsä herra ja oman elämänsä mestari. On tärkeää
keskittyä itseensä. Entä miten on, huomaanko lainkaan kanssaihmisiä ja
lähimmäisiä? Olenko niin täynnä itseäni, että minuun ei mahdu yhtäkään
ajatusta tai havaintoa muista?
John Vikström, arkkipiispa em. on usein puhunut aiheesta
”Elämä on joukkuepeliä”. Tällä hän viittaa paitsi rakkaaseen harrastukseensa
jalkapalloon, myös elämään yleensä. Yhteiseen, meille annettuun lahjaan, johon
kuuluu paitsi jokaisen ainutlaatuinen oma elämä, myös yhteinen elämämme.
Yhdessä olemme enemmän.
Kun sinä autat minua ja minä autan sinua, me voimme selviytyä.
Kun sinä olet minua kohtaan ystävällinen ja minä sinua, me jaksamme ja
voimme paljon paremmin kuin yksinämme tai itseemme käpertyen.
Kun minä arvostan Sinua ja sinä arvostat minua, me jaksamme kasvaa ja elää
ihmisinä. Kun näemme toisissamme lähimmäisen, arvokkaan Jumalan kuvan,
näemme myös sen, miten paljon enemmän olemmekaan yhdessä.
Hyvää syksyä ja tervetuloa NNKY:llä käymään!
Jaana Rantala, Turun NNKY:n puheenjohtaja

NNKY:n paikallisyhdistykset 22 paikkakunnalla tarjoavat naisille, tytöille ja
perheille monipuolisia toimintamuotoja. Suuri osa toiminnasta perustuu
vapaaehtoisten ihmisten työpanokseen. NNKY on maailman laajin kristillinen
naisliike, joka toimii yli 120 maassa. NNKY:n tavoitteena on luoda tytöille ja
naisille turvallinen elinympäristö, vahvistaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien
toteutumista sekä kasvattaa vastuullisuuteen.
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********************************************************

Jeesus kohtaa naisia eilen, tänään ja
tulevaisuudessa
10.11. klo 14-17.30
-Raamattutunti Uuden testamentin naisia. pastori Oili Trygg,
-Toivoa naisille kansainvälinen rukousverkoston toiminta Turussa ja
maailmalla.
-arpajaiset ja kahvitarjoilu.
Järjestää Turun Tuomiokirkko srk Toivoa Naisille työ ja Turun NNK

*******************************************************

TimeLessBody
Luostarivuorenkoulu, Luostarinkatu 1
torstaisin alk.6.9. klo 18-19
Yhdysvaltalainen tanssija ja koreografi Nurit Krauss on kehittänyt
monipuolisen kuntoilu- ja voimisteluohjelman, joka sopii kaikenkuntoisille ja
kaikenikäisille. Timeless Body eli TLB vaikuttaa erityisesti hermopisteisiin,
suuriin lihaksiin, syvällä oleviin pikkulihaksiin, verenkiertoon sekä mielialaan.
Eikä se rasita niveliä.
Ohjelma sopii erinomaisesti mm. niska- ja polvivaivoista kärsiville.
Lisätietoa antaa Tiina Holopainen p. 050–55416
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Pienet ja hienot
Nukkekodin sisustuskurssi kierrätysmateriaaleista
Torstaisin 20.9., 18.10., 15.11. ja 29.11.
klo 17.30-20.00
Kurssin hinta 40€ sis. opetuksen ja materiaalit
Ilmoittautumiset 17.9. mennessä toimistolle.
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SYKSYN KALENTERI 2018
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme. Myös kaikissa ryhmissämme on tilaa, joten
vielä voit aloittaa uuden harrastuksen. Ryhmistä löydät lisätietoa tiedotteesta ja
ilmoittautua voit toimistolle.
TimeLessBody torstaisin klo 18-19, Luostarivuoren koulun juhlasalissa,
Luostarinkatu 1, alkaa to 6.9./Tiina Holopainen p. 050 554 1661
Rouvakerho tiistaisin klo 12–13.30 alkaa 4.9.
Englannin keskusteluryhmä tiistaisin klo 16.45–18. alkaa 11.9./ Priscilla Purssila
SYYSKUU
Minun Turkuni -sarjakuvakollaasi la 15.9. klo 11-14/Paula Vierikko. Hinta10€,
ilmoittautuminen 12.9. mennessä.
Nukkekodin sisustuskurssi kierrätysmateriaaleista/Eija Tähkäpää, torstaisin 20.9.,
18.10., 15.11. ja 29.11. Hinta 40€, ilmoittautuminen 17.9. mennessä.
LOKAKUU
NNKYn tilojen 50-vuotisjuhla la 13.10. klo 14-15.30
Juttutupa to 18.10. klo 13-17/Helmi Neuvonen ja Ritva Norha
MARRASKUU
Jeesus kohtaa naisia eilen, tänään ja tulevaisuudessa la 10.11. klo 14-17.30 Turun
Tuomiokirkko srk Toivoa Naisille työ ja Turun NNKY
Keittopäivä la 17.11. klo 12–15
JOULUKUU
Joulukahvit 9.12. klo 14.

Muutokset mahdollisia, varmistathan ajat toimistolta!
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Jäsenmaksu vuonna 2018 on 20 € aikuisilta, 10 € nuorisojäseniltä (alle
30-vuotiaat) sekä 25 € kannatusjäseniltä. Myös miehet voivat liittyä
Turun NNKY:n kannatusjäseniksi. Jäsenetuina saat Näkyvä nainen lehden, oman yhdistyksen jäsentiedotteen sekä alennuksia
osallistumismaksuista ja retkistä. Hotelli Helka ja ravintola Helkan keittiö
Helsingissä tarjoavat alennuksen NNKY:n jäsenille.
Lisätietoja:

www.ywca.fi www.ywca.fi/00010594-turun-nnky

------------------------------------------------------------------------Haluan liittyä Turun NNKY:n jäseneksi 

kannatusjäseneksi 

Nimi:______________________________________________
Osoite:_____________________________________________
Sähköposti:__________________

@____________________

Puhelin:____________________________
Syntymäaika:________________

Päiväys:

Turussa ____ /_____ 2018

Allekirjoitus:_____________________________________
Turun NNKY
Vähä Hämeenkatu 12 a C 57
20500 Turku
0400 821 905
turun.nnky@pp.inet.fi
www.ywca.fi/00010594-turun-nnky
FI 5711 1340 032868
BIC OKOYFIHH
Puheenjohtaja: Jaana Rantala
Varapuheenjohtaja: Anneli Salenius
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Turun NNKY:n toimitilat 50 vuotta
* yhteinen iltapäiväjuhla 13.10.2018 klo 14.00
Ohjelmassa tervehdyksiä, tuokiokuvia vuosikymmenien varrelta ja
musiikkia. Kahvitarjoilu.
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Turun NNKY
Vähä Hämeenkatu 12a C 57
20500 Turku
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