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Palsalan asemakaava

SatuSeikelästä viestitetään

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30
§:n mukaisesti ilmoitetaan, että kunnanhallitus on 5.10.2020 (§ 180) päättänyt
käynnistää Palsalan alueelle asemakaavana laadinnan.

Meillä Vaahteramäen pienten ryhmässä
välillä lautaset lentelevät lattialle ja joskus lautaset ovat toimineet myös autonratteina. Hupsista! Mutta pääsääntöisesti niistä kuitenkin onneksi vain syödään.

Suunnittelualue sijaitsee Kanta-Maskussa, Vaihemäentien ja Anjanpellon
asuinalueen välisellä peltoalueella, Seppäläntien koillispuolella. Tavoitteena on
mahdollistaa alueelle uusi asuinalue.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jukka
Niemeläinen, puh. 044 7388 231
Kunnanjohtaja

Itsenäisyyspäivän
juhlallisuudet 2020
Maskussa
Lauantaina 5.12.2020 klo 18 sytytetään
191 kynttilää Askaisten Ritaripuistossa
Sunnuntaina 6.12.2020 klo 10 Jumalanpalvelus Lemun kirkossa ja seppelten
lasku
Noin klo 11.20 seppelten lasku Askaisten
hautausmaan muistomerkeille ja

Noin klo 11.30 Askaisten Ritaripuistossa
Klo 12 Jumalanpalvelus Maskun kirkossa

Tästä saimmekin idean liikenneprojektiin. Saimme päiväkodille sisämopot, maalasimme parkkipaikat ja lasten
pyynnöstä askartelimme bensa-aseman
ja autopesulan.

Klo 12.45 seppelten lasku Maskussa
Klo 13.30 Itsenäisyyspäivän juhla kutsuvieraille Maskun seurakuntasalissa.
Juhla striimataan ja on katsottavissa
kunnan Youtube-kanavalta. Juhlan tarkempi ohjelma julkaistaan seuraavassa
Maskulaisessa.
Klo 17.30 partiolaisten soihtukulkue
Maskun Hemmingin Tuvalta, klo 18
Maskun kirkon sankarihaudoilla
Juhlien järjestäjinä toimivat Maskun
kunta, Maskun seurakunta, Louhisaaren
Reserviläiset ry., Askaisten kyläyhdistys,
Askaisten-Merimaskun Karjalaiset ry.,
Kolkankävijät ja Maskun Hemmingin
tyttäret ja pojat

Liikennekaupunki on ollut ihan meidän
lempipuuhaamme!
SatuSeikelän väki

Menovinkit
Joulunavaus Lemussa 21.11.2020
Muistathan, että joulunavaus järjestetään lauantaina 21.11.2020 klo 17.30
kuusen vieressä Lemun torilla (Askaistentie 142).
Joululauluja esittävät Elina Ukkonen
ja Terhi Jokila

Klo 18.00 Jouluvalot sytytetään kuuseen, kunnanjohtaja Arto Oikarinen
Klo 17.00 -18.00 Paikalle on luvannut
myös ilmestyä joulupukki.
Noin klo 18.10 Kauneimmat Joululaulut kuusen ympärillä, järjestäjänä Maskun seurakunta.
Mahdollisuus antaa kolehti Suomen

Lähetysseuran työlle. Ota taskulamppu
mukaan, jotta näet laulun sanat!
Klo 16.00 - 19.00 Lemun lähikirjasto
on poikkeuksellisesti auki. Kirjastoon
on myös mahdollisuus jättää kirje
joulupukille sekä joulukirjavalikoimat
ovat runsaimmillaan.

Lemun lähikirjaston satutunti siirtyy
Satutunti, joka piti olla 2.12,
siirtyy pidettäväksi
keskiviikkona 9.12.2020 klo 10.00.
Tervetuloa kuuntelemaan satuja.
Selätä syksyn harmaus!
Wirkisty Wahvistu Woimaannu- polku

Klo 16.00 - 19.00 Oskarin Helmessä
joulupuoti avaa ovensa. Helmen edessä kunnan tarjoamaa glögiä ja piparia.
Huomioidaan toistemme turvallisuus
ja pidämme huolen turvaväleistä. Suositellaan maskin käyttöä ainakin sisätiloissa. Koronatilanteen pahentuminen
saattaa aiheuttaa muutoksia tapahtuman järjestelyihin. Seuraa kunnan ja
seurakunnan kotisivuja.

Matkan varrelta löydät kahdeksan erilaista toimintapistettä. Mukaan et tarvitse mitään erityistä, mutta hämärään
aikaan taskulappu on oiva apuväline.
Jokaiselta toimintapisteeltä löydät toimintaohjeet, huomioithan että lappu
on kaksipuolinen. Liikkeet ovat suunniteltu ylläpitämään kehon liikkuvuutta,
tasapainoa ja lisäämään jalkojen lihasvoimaa. Lisäksi löydät Aivojumppa- ja
älypähkinätehtäviä. Tämä polku on
suunniteltu ikäihmisille, mutta tervetulleita ovat kaikki iästä riippumatta. Voit
lähteä matkaan yksin, yhdessä ystäväsi
kanssa tai koko perheen voimin. Polut
ovat esillä vuoden 2020 loppuun asti.
Tervetuloa!

Joulusatuseikkailu
Maskun pääkirjastossa
maanantaina 7.12.2020 klo 16 - 19
Lemun lähikirjastossa
tiistaina 8.12.2020 klo 17 - 20
Satuseikkailuillan ohjelmassa on hauskoja tehtäviä, tietokilpailu ja tarjolla mehua ja pipareita. Myös Joulupukin tontut Korvatunturilta tulevat tervehtimään
lapsia ja lapsenmielisiä ja he vievät myös
joulutoiveesi perille.
Tonttujoukko vierailee myös Askaisten
lähikirjastossa keskiviikkona 9.12.2020
klo 17 - 19.
Tervetuloa hakemaan joulun tunnelmia.

Bongaa heijastinpuu
Lemun lähikirjasto ja Lemun Vpk:n
naisosasto yhdistivät voimansa, jotta
saadaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku mahdollisimman turvalliseksi.
Heijastin puu sijaitsee paloaseman vieressä kevyenliikenteen väylän välittömässä läheisyydessä.
Käyttöohjeet:
Ripusta puuhun ylimääräiset heijastimesi tai ota sieltä itsellesi heijastin, jos
oma on unohtunut kotiin.
Pidetään yhdessä huolta, että puussa
riittää heijastimia kaikille.
Kirjasto ripusti ensimmäiset heijastimet, palokunnan naisosasto seuraavat.
Ja varmasti myös moni muu ….
Varmistetaan, että kukaan ei ole “näkymätön”.
Turvallista loppuvuotta kaikille toivottaa Lemun Vpk:n naisosasto ja Lemun
lähikirjasto
Maskun ja Nousiaisten yhteistyössä järjestämä hiihtomatka pyhälle
27.3.–3.4.2021
Ilmoittautuminen on käynnissä!

Askartelua pääkirjastossa
Maskun pääkirjastossa askarrellaan joulutähtiä tiistaina 1.12.2020 klo 17.00 –
19.00.

Kirjaston Eijan kanssa tehdään ikkunaan ripustettavia paperisia tähtiä.
Tervetuloa luomaan joulun tunnelmaa!

Hyvinvointipalvelut tiedottaa

Majoitus Pyhän parhaalla paikalla Metallikerossa. Suksilla ulko-ovelta rinteeseen.
Huoneissa (2hh tai 4hh) lisävuodemahdollisuus, keittiö, wc ja suihku.
Reittiohje:
Masku: Maskutalo, piha-alue
Seurantalontie 2, 21250 Masku
Luukan palvelutalon ja Maskun kirkon
alue
Nivolantie 4, 21250 Masku.
Polku kulkee Luukan palvelutalon ja
Maskun kirkon välisellä alueella.
Lemu: Kaislakoti
Iltatie 1, 21230 Lemu
Kaislakodin päällystetyn pihan yhteydessä.
Askainen: Askaisten kuntorata
Käänny Kustavintieltä Lemuun päin ja
jatka matkaa n. 7km (N: 6717513.458 E:
22494222.272)
Reitin pituus 1,5 km. Reitti ei ole täysin
esteetön, valaistu ja helppo kulkuinen
purupohjainen. Reitillä jonkin verran
korkeuseroja.
Mikäli huomaat matkalla puutteita tai
haluat antaa palautetta, voit olla yhteydessä hyvinvointipalvelut@masku.fi

Isoissa yhteisissä tiloissa mm. suksien
huoltohuone, leikki- ja takkahuoneet, kuivaushuone sekä pesukone.
Kuvia: www.pyha.fi/tuotteet/Metallikero
Lumiharrasteiden lisäksi mahdollisuus
pelata pingistä ja treenata kuntosalilla.
Matkassa mukana myös oma hieroja ja fysioterapeutti.
Matkan hinnat: 4 hengen huone 5:lle
360 €/hlö
4 hengen huone 4:lle 390 €/hlö
4 hengen huone 3:lle 420 €/hlö
4 hengen huone 2:lle 480 €/hlö
4 hengen huone 1:lle 670 €/hlö
2 hengen huone 3:lle 410 €/hlö
2 hengen huone 2:lle 440 €/hlö
2 hengen huone 1:lle 640 €/hlö
Hinta alk. 360 € valitussa majoituksessa

Hinta sis. edestakaiset bussikuljetukset,
yhden päivittäisen ruoan, liinavaatteet ja
huoneiston loppusiivouksen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: liikuntasuunnittelija Hanna Pennanen puh. 044
7388 242 tai hanna.pennanen@masku.fi
Hyvinvointipalvelut
Kunta on sitoutunut suojaamaan palveluidensa
käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuojaselosteeseemme voitte tutustua
verkkosivuillamme osoitteessa www.kunta.fi

Seuraava Maskulainen
ilmestyy 3.12.2020,
yhdistysten aineistopäivä 25.11.2020 klo 9.00
mennessä.

Maskun kunta
Keskuskaari 3, 21250 Masku
www.masku.fi
Maija Löfstedt, hallintojohtaja, tiedottaja,
puh. 044 738 8221
Jakeluongelmat:
Mika Leinonen, puh. 040 706 2132

Seurat ja yhdistykset
SPR LEMUN OSASTON
sääntömääräinen syyskokous pidetään
su 22.11. klo 17 Askaisissa Pakan pirtillä.
Hallitus kokoontuu klo 16.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Jos olet
innostunut tulemaan mukaan toimintaan, niin ole rohkeasti
yhteydessä hallituksen jäseniin. Sähköpostimme on lemunosasto@punainenristi.fi
Lämpimästi tervetuloa!
SPR Lemun osaston hallitus
https://rednet.punainenristi.fi/lemu

LEMUN VPK:N
Sääntömääräinen syyskokous ke 2.12. klo 19
Lemun paloasemalla (Askaistentie 142).
Tervetuloa!
Hallitus

MASKUN HEMMINGIN KOULUN
VANHEMPAINYHDISTYKSEN vuosikokous tiistaina 24.11.
klo 18 Hemmingin koululla. Uusia vanhempia kaivataan
toimintaan mukaan! Tervetuloa!

ASKAISTEN KURKKUSEURA RY:N
Syyskokous Pakanpirtissä 3.12. klo 18.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat

MLL:N LEMUN YHDISTYS RY
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 1.12. klo 17.30 alkaen Pakan
Pirtillä (Pakankuja 1, 21240 Askainen). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§:n määräämät asiat.
Kokoukseen voi osallistua myös Zoom-etäyhteydellä. Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse mll.lemun.yhdistys@
gmail.com sunnuntaihin 29.11. mennessä. Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai
etäyhteydellä.
Lämpimästi tervetuloa!
MLL:n Lemun yhdistyksen hallitus
Perhekahvilan ja perheliikunnan ohjelmat sekä muut ajankohtaiset asiat näet Facebookista sekä osoitteesta lemu.mll.fi.

LEMUN MAAMIESSEURAN
yhdistetty kevät- ja syyskokous
maanantaina 30.11. klo 19.30 Lemun kirjastolla.
Sääntöjen määräämät asiat.

MASKUN SOS.-DEM.
TYÖVÄENYHDISTYS KIPINÄ RY
Syyskokous maanantaina 30.11. klo 18
Kurittulan koulussa.
Ilmoittautumiset masku.sdp@gmail.com tai Karoliinalle
0407300528

MASKUN KARJALAISSEURAN
pikkujoulua vietetään sunnuntaina 29.11.
klo 14 alkaen seurakuntatalon kahvituvassa!
Tervetuloa mukaan! Johtokunta

NIEMENKULMAN MARTAT RY
Äänimaljarentoutus tiistaina 8.12. klo 18
Niemenkulman vanhalla koululla, Kelhoistentie 4,
Masku. Ohjaana Sini Caven. Rento, joustava vaatetus.
Oma jumppa-alusta, peitto ja vesipullo mukaan. Osallistumismaksu 10 eur/jäsen, 15 eur/ei jäsenet. Osallistujamäärä
rajoitettu 15 henkilöön. Ilm.: tarja.suvitie@gmail.com.

Tule mukaan yhdistyksen
hallitukseen
Yhdistyksemme etsii sinua jäseneksi iloiseen ja
sydämelliseen hallitukseen. Hallituksen jäsenenä pääset
parhaiten vaikuttamaan, mitä yhdistyksemme tarjoaa
Lemun ja Askaisten alueilla. Hallituksen jäsenenä saat
uusia ystäviä ja pääset tekemään tärkeää ja arvostettua
vapaaehtoistyötä alueemme lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyväksi. Jokaiselle löytyy oma tehtävä, niin
suuri kuin pieni.
Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi
valitsemasi luottamustehtävä vie aikaa muutaman tunnin
viikossa. Sen voi toteuttaa itselle sopivaan aikaan.
Perehdytämme hallituksen jäsenet tehtäviinsä. Lisäksi
MLL:n Varsinais-Suomen piiri tarjoaa koulutusta ja
virkistystä vapaaehtoistyön tueksi.
Tervetuloa mukaan, ota rohkeasti yhteyttä meihin
mll.lemun.yhdistys@gmail.com

ASKAISTEN KYLÄYHDISTYKSEN
SYYSKOKOUS su 29.11. Pakan pirtillä
klo 17. Tervetuloa!
Joulunavaus Marskin torilla Askaisissa
la 28.11. klo 9-12. Kyläyhdistys tarjoaa glögiä ja pipareita.
Paikkavaraukset Pertti Veräjänkorva p.040 5402 709.

MASKUN MAA- JA KOTITALOUSNAISET
Syyskokous ti 1.12. klo 18 Seurakuntatalon
alakerran kahvituvassa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa jouluista tarjoilua, jonka lomassa pidetään yhteistä keskustelua wanhanajan vinkeistä ja isoäitien nikseistä
kotitalouksien arkiaskareissa. Ota vinkkisi mukaan!
Tervetuloa!

Wanhan Oskarin perinteinen

Jo 10. vuosi!

A v oi nna
La 21.11. klo 16-19
Su 22.11.klo 12-15
Ke 25.11.klo 17-20
La 28.11. klo 12-15
Su 29.11.klo 12-15
Ke 2.12. klo 17-20
La 5.12. klo 12-15
Huom! Vain käteinen käy.

Su 6.12. klo 12-15
Ke 9.12.klo 17-20
La 12.12. klo 12-15
Su 13.12.klo 12-15
Ke 16.12.klo 17-20
La 19.12. klo 12-15
Su 20.12.klo 12-15

Wanha Oskari, Askaistentie 139C 21230 Lemu
MASKUN MLL
Perhekahvilassa tapahtuu 20.11.
Lasten toivepäivä ja 27.11. Askarrellaan
joulukortteja. Paikkana tuttu Humikkalan
maja perjantaisin klo 9-11.
Joulupuu -keräys järjestetään tuttuun tapaan K-Market Maskussa 27.11.-5.12.2020! Voit hakea paikallisen lapsiperheen
toivekortin joulupuusta ja toimittaa paketin 5.12. mennessä
kuusen alle. Keräys toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja
sosiaalitoimen kanssa.

ASKAISTEN VISA
MINDFULNESS - hengitys - venyttely
Seurataan talven kutsua kääntyä sisäänpäin ja olla yhteydessä
itseemme yksinkertaisten, terveyttä edistävien tietoisuusharjoitusten kautta. Tapaamme viikoittain ja teemme harjoitteita, joissa tunnustellaan sisäistä vahvuutta, maadoittamista
ja rentoutumista. Joka tunnille on valittu aihe, jonka ensin
esittelen ja sitten ohjaan siihen liittyviä harjoitteita. Kurssin
aikana opit käytännöllisiä työkaluja, joiden avulla voit tuoda arkeesi enemmän läsnäoloa, onnellisuutta, empatiaa ja
luottamusta. Kannustan sinua sitoutumaan yhteiseen matkaamme ja kärsivällisesti havainnoimaan, kuinka se muuttaa
tapaasi olla yhteydessä itseesi ja yhteydessä muihin. Tuntien
opetuskieli on englanti, vaatimuksena osallistumiselle on
englannin kielen perusymmärrys. Otathan mukaasi joogamaton tai huovan sekä mukavat vaatteet. Tunnin rakenne saattaa hieman vaihdella viikosta toiseen, sillä ryhmässä saattaa
nousta erityisiä tarpeita tai toiveita, jotka otamme huomioon.
Osallistuaksesi kurssille sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta mindfulnessista tai liikeharjoitteiden tekemisestä,
halu pysähtyä, levätä ja olla itsesi kanssa tunnin ajan sunnuntai-iltana riittää. Tervetuloa!
Ohjaaja, Dagmara Mara Maslowska - meditaation harjoittaja,
tanssin ja kehollisuuden opiskelija, ryhmäprosessien fasilitoija, taiteilija, intohimoinen ekologian, hyvinvoinnin, kehotietoisuuden ja liikkeen tutkija.
Ilmainen tutustumiskerta Askaisten koulun liikuntasalissa sunnuntaina 29.11. klo 19–20. Tunti tulkataan suomeksi.
Kurssi alkaa joulukuussa ja jatkuu tammikuun alkupuolelta
viikoittain maaliskuun puoliväliin asti. Tunnit pidetään sunnuntaisin klo 19–20 Askaisten koulun liikuntasalissa. Kurssi
sisältää 11 tapaamiskertaa. Kurssin hinta on 90 €. Opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille 65 €. Ilmoittautumiset (nimi
ja puhelinnumero) marraskuun loppuun mennessä sähköpostitse: askaistenvisa@gmail.com.

Seurat ja yhdistykset

Kirkkotiellä
TERVETULOA TOIMINTAAN SEURAKUNNASSA!
Maskun kirkko:
Su 22.11. klo 10 messu. Henttinen, Kataja, Lustig. Kirkkokahvit.
Ke 25.11. klo 18 arki-illan ehtoollinen. Kataja, Kaija Järä.
Ilta jatkuu Tankkauspaikalla Maskun Pappilassa.
Su 29.11. klo 10 I adventin sanajumalanpalvelus.
Kataja, Leppäkari-Lindberg, Poutanen. Kirkkoglögit tarjoillaan
suuren kuusen vierellä jumalanpalveluksen jälkeen.
Su 06.12. klo 12 (huom! aika) itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig. Kirkon jälkeen lasketaan
seppeleet sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden muistokiville.
Lemun kirkko:
Su 22.11. klo 12 messu. Henttinen, Lustig.
Su 06.12. klo 10 (huom! aika) itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus. Kataja, Lustig. Kirkon jälkeen lasketaan
seppeleet sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden muistokiville;
n. klo 11.20 alkaen seppelten laskut Askaisten hautausmaalla ja
Ritaripuistossa.
Askaisten kirkko:
Su 29.11. klo 12 I adventin messu. Henttinen, Lustig.

Kirkonmäen joulu - tilaisuus järjestetään tänä vuonna ulkona su 13.12 klo
15-17.30.
Ulkona puuro ja glögitarjoilu. Kauneimmat joululaulut klo 15, 16 ja 17,
Vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuran työn tukemiseen. KJ lauletaan ulkona, joten pukeudu lämpimästi
ja ota taskulamppu mukaan, niin näet
laulun sanat. Lapsille joulupolku.
Tänä vuonna tapahtumassa ei myyjäisiä. Lähetystyön myy tuotteitaan Pop
up -joulupuodissa 17.12., johon voi tehdä ennakkotilauksen. Tästä tarkemmat
tiedot myöhemmin.
Tulethan paikalle terveenä. Pidetään
turvavälit sekä käytäthän tarvittaessa
maskia.

Seurakunnan toimii koronatilanteen huomioiden. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja ohjeistuksia.
Huomioithan, että tämä voi tuoda
muutoksia jopa nopealla aikataululla seurakunnan toimintaan. Suosittelemme maskin käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa.

Aili ja Niilo Niemisen rahasto on perustettu tukemaan vähävaraisia Maskun seurakunnan jäseniä. Apurahaa
voi hakea to 22.10. – pe 20.11.2020
palauttamalla kirkkoherranvirastoon
(Maskuntie 73) diakoniatyölle osoitetun hakulomakkeen tai lähettämällä
sähköpostilla sirkku.sinkkonen@evl.fi.
Lomake on noudettavissa/tilattavissa
kirkkoherranvirastosta p. 02 434 8400,
Maskun kunnan palvelupisteestä tai
Lemun lähikirjastosta. Voit myös tulostaa lomakkeen itsellesi www.maskunseurakunta.fi.

Kirkolliset ilmoitukset
Kastetut: Venni Elmeri Saarinen, Vilho Ilmari Lehtilä,
Lilian Enni Aurora Palander, Nella Inkeri Sörensen
Kuolleet: Aalto Armas Rusi 88v., Päivi Sinikka Helin 62v.
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Aloitetaan uusi kirkkovuosi yhdessä
Maskun kirkossa 1.adventtisunnuntaina 29.11 klo 10. Vietämme sanajumalanpalvelusta. Kutsumme lapsia
ja perheitä yhteiseen jumalanpalvelukseen. Haluatko olla kantamassa
kolehtia, lukemassa tekstiä, toivottamassa ovella tervetulleeksi tai mukana rukouksessa?
Ilmoittaudu siinä tapauksessa sähköpostilla Sima-papille eli sini-maaria.
kataja@evl.fi
tai tule paikalle Maskun kirkkoon klo
9.30, niin mietitään yhdessä sopiva
tehtävä sinulle.
Ilo aloittaa uusi kirkkovuosi yhdessä!
Suuren joulukuusen valot syttyvät 1.
adventtina jumalanpalveluksen jälkeen noin klo 11. Tarjolla glögiä ja
piparia. Kokoonnutaan kuusen lähettyville! Lämpimästi tervetuloa!

Kauneimmat Joululaulut kajahtavat ilmoille ensimmäisen kerran jo
la 21.11. n. klo 18.10 Lemun torilla
(Askaistentie 142) Lemun Joulunavauksen yhteydessä. Musiikista vastaa Elina Ukkonen ja Terhi Jokila.
Mahdollisuus antaa kolehti Suomen
Lähetysseuran työlle. Ota taskulamppu mukaan, jotta näet laulun
sanat! Katso tarkempi ilmoitus tapahtumasta kunnan ilmoituksista
Maskulaisesta.

Kirkkotiellä

srk-talon alakerrassa
Lemussa: ke klo 9.30-11.30 Lemun rukoushuoneella
Askaisissa: ti klo 9.30-11.30 srk-talolla

Alakoululaiset:
Kerhot kokoontuvat viimeisen kerran
viikolla 50 ja jatkuvat taas joulun jälkeen
viikolla 2.

Nuoret:
Maskun seurakunta
Maskuntie 73, 21250 MASKU
Puh. 02 4348 400
www.maskunseurakunta.fi

Aikuiset:
Maskussa:
Kaffepaussi parill.viikkojen ke klo
9.30–11, srk-talolla.
Naisten raamattupiiri ke klo 18,
srk-talolla.
Omaishoitajat joululounas to 10.12.
klo 12 Louhisaaren Kartanokahvilassa.
Ilmoittautuminen Helille marraskuun
loppuun mennessä.
Seurakuntakerho to 19.12. ja 3.12. klo
13-14.30, srk-talolla.
Näppituntuma ti 8.12. klo 15-20,
srk-talolla.
Mimmiraamis ma 23.11 klo 18-19.30,
srk-talolla.
Tutkimusmatkat
Raamattuun
(mimmit ja miehet) ke 9.12. klo 18-20,
srk-talolla.
Tankkauspaikka ke 25.11 klo 18.30 –
20, Pappilassa.
Miesten raamattupiiri parill. viikkojen to klo 18.30, Jussintuvassa.
Lemussa:
Ompelupiiri joka pe klo 9.30.-12 rukoushuoneella.

Lapset ja perheet
Toimintamme on maksutonta, ellei toisin mainita, esim. leirit. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.maskunseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille
Muskarit ja päiväkerhot ilmoittautuneille.
Tiedustele vapaita paikkoja: Elina Soini
p. 044 722 5421

Päivystys ja avoimet ovet ti, ke, ja to
Maskun pappilassa klo 14-17.
Rippikouluryhmät 2021 starttaavat
to 26.11. / ti 1.12. / ke 2.12. Maskun kirkossa sähköpostiin lähetetyn aikataulun mukaan. Lisätiedot Hannalta p.044
7225430.
Nuorten leiripäivä Mannerlahdessa
la 5.12. klo10.30-18.30. Ilmoittautuminen nettisivuilla ja lisätiedot Juhalta
p.044 7225432.
Nuorten joulujuhla to 17.12. klo18 alkaen pappilassa.
www.maskunseurakunta.fi/toiminta/
nuorisotyö
Ma 23.11. Maskun seurakuntatalon
salissa klo 10-12 Ravinnon merkitys
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
-luento, alustajana ravintovalmentaja, keittiömestari Sirpa Heikkilä
FitFoodista. Tervetuloa kuulemaan
ajatuksia ravinnon merkityksestä
terveyteen. HUOM. Paikkoja rajoitetusti, joten ennakkoilmoittautuminen
Johanna Salenius p. 0400 823 596.

Nuppuset, on ensimmäisen lapsensa
saaneiden ja odottavien äitien ikioma kerho. Kokoonnumme Maskun
srk-talon alakerrassa torstaisin klo
10.00-11.30. Ryhmä on käynnistynyt,
ilmoittaudu mukaan kotisivuillamme.

Lapsiperheiden Jouluvaellus ke 16.12.
on kaikille avoin, ei ennakkoilm. Lähtö Maskun srk-talon pääoven edestä
tasan klo 9.45, kesto 0,5h. Säävaraus.
Muut vaellukset ovat kerholaisille.

Perinteinen Metsäkirkko pidetään
to 10.12. 2020 klo 18 Veräjänkorven
mailla – opastus Kairisten kylätietä
eteenpäin. Seurakunta pitää hartauden joululauluineen sekä tarjoaa
makkarat ja mehut. Lemu-Askaisten
Metsästysseura Jahti ja Kolkankävijät järjestävät ulkoiset puitteet. Kaikenikäiset tervetuloa!
Huom! Ota mukaan otsa/taskulamppu.
Maskun kellotapulin Suuren joulukuusen valot syttyvät 1. adventtina
29.11 jumalanpalveluksen jälkeen
noin klo 11. Tarjolla glögiä ja piparia.

Omaishoitajat joululounas to 10.12.
klo 12 Louhisaaren Kartanokahvilassa. Ilmoittautuminen Helille marraskuun loppuun mennessä.

Hyväntekeväisyyskonsertti Joulu kaikille 5.12.
klo 17 Lemun kirkossa.
Koronarajoitusten vuoksi
konserttiin ilmoittaudutaan ennakkoon puhelimitse Elina Ukkoselle 050
505 1282 tai sähköpostitse
elina.ukkonen@gmail.
com.
Konsertin ohjelmatuotto lahjoitetaan Maskun
seurakunnan diakoniatyön kautta vähävaraisten
maskulaisten perheiden
hyväksi.
Huom! Kirkkoon mahtuu
enintään 50 konserttivierasta.

Perhekerhot, ei ennakkoilmoittautumisia
Maskun srk-talolla: ti klo 9.30-11.30
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