Eteläisen Teneriffa syksy 2018 ja kevät
2019
¤ Los Cristianos
Svenska kyrkanilla maanantaisin Suomi-päivä ( Paseo Maritimo 5,
enfrente El Coronel, ”Strandptromenaden”).

Suomi päivä maanantaisin: Pappi tavattavissa kahvilassa tai
työhuoneessaan klo.10-13, mölkkyä lähirannalla klo.15,
raamattupiiri klo.16.30 ja matkailija ilta klo.18.
Messu kk. ens.lauantai klo.18 (3.11; 1.12 ; 2.2; 2.3 ja 6.4)
Ravintola avoinna joka päivä klo.10-15 (palvelua myös suomeksi)
¤ Matkailijoiden iltojen alustava suunnitelma
5.11 Täällä Pohjan tähden alla niin kaunis on maa ja korkea taivas.
Yhteislauluja, virsiä ja runoja kaipuusta ja pyhäinpäivän teemoista.
12.11 Tiesitkö tämän Teneriffasta ?
Reijo Lehtola jatka Teneriffan historian ja luonnon kuvausta.
19.11 Tango vai virsi? Koska valaissee kointähtönen satumaata?
Talvipappi Jouko laulattaa ja vertailee tangojen ja virsien kaipausta
suomalaisen sielunmaiseman sanoittajana.
26.11 Kaipaus, esimaku, parannus, armo, yö ja vaellus.
Professori Owe Wikströmin ajatusten pohjalta pohdintaa nykyihmisen
uskonnollisesta etsinnästä. Taize-lauluja.
3.12 Eläköön 101-vuotias Suomi. Ilta isänmaalle laulujen ja runojen
vauhdittamana. Toiveissa on saada vieraaksi Suomen ystävä
Kanarian saarten kunniakonsuli.
HUOM! KAUNEIMMAT JOULULAULUT AMERICASISSA SAN EUGENION
KAPPELISSA 10.12 ja 17.12 klo.18

Matkailijan illat Cristianoksessa kevät 2019
7.1 Vierailija ja konserttivaraus
14.1 ”Aina sinä..” Välineitä arjen hyvään vuorovaikutukseen .Perhe- ja
psykoterapeutti Päivi Föhr.
21.1 ”God price! Vai onko sittenkään? Minkälaista elämänhintaa maksavat
nuoret ja naiset? Maahanmuuttajien parissa tehtävästä työstä kertoo
Markku Koski.
28.1 Varapäivä yllätyksille.
4.2 ”Sakastissa nauretaan”. Sattumuksia ja tarinoita läheltä ja kaukaa. Myös
pientä pohdintaa ilosta. Heikki Peltola, talvipappi Jouko ja muita tarinankertojia.
11.2 ”Mistä tunnet sä ystävän?” Ystävänpäivän lauluja, runoja , tarinoita
ja yhteisiä kokemuksia ystävyydestä.
18.2 ” Vieläkö aavikon ruusu kukkii?” ”Aavikon ruusu”-avustusjärjestön
työstä Afrikassa kertoo kuvin Marjatta Frias.
25.2 ”Kiljukoon nyt kaikkein kaula” Suomalaisen kulttuurin päivän
tuntumassa tehdään matkaa seitsemän veljeksen seurassa .Lauluja
hauskoja ja vakavia tuokiokuvia. Tietokilpailu. Yhteislauluja.
4.3

11.3

”Jumala vai Allah”. Matkailijan ihmettelyä uskontojen, maailmankatsomusten ja henkisyyden etsijöiden sekamelskassa.

” Minne sinä menet, sinne minäkin menen” Naistenpäivän kunniaksi
kertomuksia ja runoja Raamatun naisista. Siru Kallio-Hietikko.

18.3

Varapäivä yllätyksille

25.3

”Kulkurin iltatähti”. Maalla ja merillä vaeltaneiden ikävän parhaat
laulut. Siirtolaistarinoita karjalan evakoista suuren lännen metsiin ja
kaivoksiin. Pieni visa siirtolaisuudesta.

1.4

Heija våren! Aprillipäivän kevätlaulut yhdessä svenska kyrkanin väen
kanssa. Yhteislauluja suomeksi ja ruotsiksi.

8.4

”Olen unessa useasti sinun kaduillas koulutie”. Kansakoulumuistoja,
lauluja, runoja ja tarinoita.

14.4

”Käy yrttitarhasta polku” . Virren ja hengellisten toivelaulujen
matkassa palmusunnuntaista pääsiäisaamuun.

Lisäksi messu kerran kuukaudessa lauantaisin klo.18 (3.11 pyhäinpäivän messu;
1.12 adventin juhlamessu; 2019: 2.2 Kristityttyjen yhteyden messu ; 2.3
Kiitollisuuden ja hyvän osan messu ; 6.4 Korkean iän messu)

¤ Playa de las Americas
Messut Americasissa San Eugenion kirkossa torstaisin klo.18
(Pueblo Canario, postin vieressä, rantaCasinon yläpuolella)
Messut syksyllä: 25.10; 1.11; 8.11;15.11; 22.11; 29.11; 6.12 itsenäisyyspäivän
juhlamessu klo.18 ja ruokailu lähiravintolassa .
Kauneimmat joululaulut 10.12 ja 17.12 ja Joulukirkot 24.12 klo.15 ja 20
Messut keväällä 10.1; 17.1; 24.1; 31.1; 7.2; 14.2; 21.2; 28.2; 7.3; 14.3; 21.3; 28.3;
4.4; 11.4 ja 18.4
Lisäksi ekumeenisia ja yhteispohjoismaisia messuja, joista ilmoitetaan erikseen. San Eugenion
kappelissa voidaan myös suorittaa vihki- ja kastetoimituksia.
Laulujat,lausujat. näyttelijät ja muut mukavat yllätysvieraat voivat muuttaa illan ohjelmaa.
Talvipappi Jouko Ikola tavattavissa jumalanpalvelusten yhteydessä ja maanantaisin Ruotsien
kirkolla. turistipappi.teneriffa@evl.fi
Muita tietoja mm Pohjoise.Puerto de la.Cruzin suomalaisen seurakunnan toiminnasta
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