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Arvoisa senioriseurakuntalainen! 
 

Tämä tiedote kertoo seurakunnan senioreille 
suunnatusta toiminnasta ja palveluista syksyllä 
2020 Varkauden pyhäkköpiirissä. 

Varkauden seutu on säästynyt jo viidettä 
kuukautta koronatartunnoilta. Toivon, että 
koronapandemiasta huolimatta voitte osallistua 
seurakunnan toimintaan tai pyytää kotikäyntiä.  

Toivon että voitte olla minuun yhteydessä aina, 
kun koette siihen tarvetta. 

Isä Bogdan Grosu, kirkkoherra 
puh. 040 480 3677 

 

 

Kirkon 60-vuotisjuhlat siirtyvät 

Varkauden kirkko täyttää nyt syyskuussa 60 
vuotta, kuten heinäkuussa ilmestynyt Aamun 
Koitto on sen historiasta kertonut. 

Valitettavasti 60-vuotisjuhlallisuuksia emme 
kuitenkaan voi järjestää niin kuin Aamun Koitossa 
kerroimme.  

Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt, 
että yli 50 henkilön kokoontumisissa tapahtuman 
järjestäjän on pystyttävä huolehtimaan turva-
väleistä ja käsihygieniasta. Tätä määräystä 
meidän on mahdoton toteuttaa Varkauden kirkon 
ja seurakuntasalin tiloissa. Siksi juhlat on ollut 
pakko siirtää koronan jälkeiseen tulevaisuuteen. 

 

Tiistaiseura senioreille 

Seurakuntasalilla on mahdollista 20-30 ihmisen 
kokoontua turvaväleillä ja hygieniaohjeiden 
turvin.  

Tiistaiseura kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 
13-15 seurakuntasalilla. Tiistaiseura on kaikille 
eläkeikäisille avoin kerho, johon toki muunkin 
ikäiset ovat tervetulleita.  

 

 

 

 

Tiistaiseuran ohjelmaa on uusittu ja tämän syksyn 

ohjelma näyttää seuraavalta:  

Ke 16.9. Vaihdamme kuulumisia pitkän 

koronatauon jälkeen.   

Ke 30.9. Varkauden kaupungin liikuntaneuvoja 

Else Lehtonen kertoo ikäihmisten liikunnasta ja 

vetää jumppatuokion. 

Ke 14.10. Varkauden aluesairaalan muistihoitaja 

Eija Kauhanen kertoo muistihäiriöistä ja –sai-

rauksista.  

Ke 28.10. Kirkkoherra Bogdan Grosu pitää 

raamattuluennon. 

Ke 11.11. Asianajaja Pekka Mikkola kertoo 

kaikkea, mikä liittyy edunvalvontavaltuutukseen 

Ke 25.11. Kanttori Maria Bondarenko laulattaa 

Vaeltajan lauluja sekä uusia lastenlauluja.  

Ke 9.12. Syömme runsaan joulupaastoaterian. 

Joka kerta kerhon ohjelmaan kuuluu pieni 

rukoushetki, päiväkahvit (pieni maksu) ja tieten-

kin sitä meille kaikille tärkeää kuulumisten 

vaihtamista.  
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Syksyn jumalanpalvelukset 

Jumalanpalveluksiin osallistuminenkin on turval-
lista turvavälein ja hygieniaohjein. Varkauden 
kirkossa on merkityt paikat, jolloin turvavälit 
toteutuvat. Ehtoollisen jako tapahtuu puu-
lusikoilla. 

 

Palveluksia on seuraavasti: 

La 19.9. klo 17 vigilia 

La 26.9. klo 9 liturgia (Joroinen) 

La 26.9. klo 17 vigilia 

Su 27.9. klo 10 liturgia 

 

La 3.10. klo 17 vigilia 

Su 4.10. klo 10 liturgia (Leppävirta) 

La 10.10. klo 17 vigilia 

Su 11.10. klo 10 liturgia 

La 24.10. klo 17 vigilia 

Su 25.10. klo 10 liturgia (Joroinen) 

Pe 30.10. klo 17 vigilia (Leppävirta) 

La 31.10. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, 

praasniekka (Leppävirta) 

 

Su 1.11. klo 10 liturgia 

Su 15.11. klo 10 liturgia 

La 21.11. klo 9 liturgia (Joroinen) 

La 28.11. klo 17 vigilia 

Su 29.11. klo 10 liturgia 

 

La 5.12. klo 17 vigilia (Leppävirta) 

Su 6.12. klo 10 liturgia 

La 12.12. klo 17 vigilia 

Su 13.12. klo 10 liturgia (Leppävirta) 

To 24.12. klo 9 joululiturgia (Leppävirta) 

To 24.12. klo 17 jouluaaton ehtoopalvelus 

Pe 25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia 

La 26.12. klo 9 liturgia (Joroinen) 

 

Mahdolliset muutokset palveluksissa voitte 
tarkastaa Sinun Savosta (keskiviikkoisin) ja 
Warkauden Lehdestä (torstaisin) sekä 
ortsaimaa.net nettisivuilta. 

 

 

Maria-kanttori palaa töihin 

Kanttori Maria Bondarenko palaa 1.11. töihin 
äitiysloman jälkeen.  

 

 

Vastaa palautekyselyyn! 

Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt 
kaipaavat seurakuntalaisten palautetta, kun he 
tänä syksynä suunnittelevat vuoden 2021 
toimintaa Saimaan seurakunnassa.  

Toivottavasti sinulla on aikaa vastata oheiseen 
kyselyyn ke 30.9. mennessä. Lomakkeen voi 
tuoda viraston postilaatikkoon tai lähettää 
osoitteella: Saimaan ort seurakunta, 
Relanderinkatu 5, 78200 Varkaus. Kyselyyn voi 
vastata myös nettisivuilla: ortsaimaa.net.  

 

 

Puurojuhla itsenäisyyspäivänä 

Perinteinen puurojuhla järjestetään tänä vuonna 
jo itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 liturgian ja 
kiitosrukouspalveluksen jälkeen Varkauden 
seurakuntasalilla. 

 

 

 

 

 

 

Pelasta, Herra, sinun kansasi 

ja siunaa sinun perintöäsi. 

Anna kirkollesi voitto vihollisista 

ja suojele ristilläsi valtakuntaasi. 

 


