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Hyvät Pohjois-Karjalan alueen GR Sisaret ja Veljet

Aloitetaan tämä uusi lokakuinen alueviesti tämän päivän sanalla:

Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen.
Ps. 55:23

Kausi on kohtsillään taputeltu ja pyörät painuvat talvilevoilleen.
Tosin ei se talvipyöräily niin vaikeaa ole, vaatii tosin vain hieman varustautumista.
Nyt tässä tällä kertaa tälläinen aluetiedote, löytyy myös aluesivuilta. Linkki alempana

Kauteen on kuulunut paljon asioita:

Aloitus MC Pogostan kaudenaloituksesta päättyen Alavan MP-kirkkoon & Kerimäen MP-kirkko, kuin
myös Kiihtelysvaaran rauniokirkolla järjestetty MP-kirkko, ovat kaikki koonneet vaihtelevasti porukkaa

Näiden lomassa järjestimme ehken vuosikymmenen parhaimman MOJ:n Vuokatinrantaan.
Jossain vaiheessa MOJ:sta on tulossa pientä kivaa, kuten kuva- ja videokooste, Marko tekee,
kannattaa seurata aluesivuja

https://www.gospelriders.fi/aluetoiminta/pohjois-karjala

UUSIA HUOMIOLIIVEJÄ

Kerhon tunnuksella ja kerhon hyväksi tulossa jossain vaiheessa.
Ruotsalaisen Reĳo on ollut puuhakkaana asian tiimoilta.

Hinta ja saatavuus selviävät varmaan MP-messuihin mennessä

MP-Messut 31.1.-2.2. Helsinki

Liput tätä kirjoittaessa 24€/päivä, 34€ viikonloppuranneke, eläkeläiset,
työttömät rauhanturvaajat & ryhmät alennetuilla hinnoilla.
Erilaisia vaihtoehtoja paikanpäälle pääsemiseen lienee riittävästi

Lisätietoja www.mpmessut.fi



Aluetalli ja Moottoripaja avautuvat Joensuussa 3.10.

Lehdissä ja ainakin radiossa on ollut esillä Joensuussa alkavaJoensuun seurakuntayhtymän eritysnuorisotyön
Moottoripaja-hanke.

Hankkeen taustoista saatte enemmän selvää tutustumalla taustoihin osoitteessa www.mootttoripaja.fi

Olen mukana hommassa vapaaehtoisena ja siinä sivussa meille on avautunut mahdollisuus aluetalliin

Tilat ovat osoitteessa Kuurnankatu 40, portista sisään ja oikeanpuoleinen halli.
Tlaa on yhteensä 134neliötä, joista sadan neliön pajapuoli syö suurimman osan.
Lisäksi löytyy kahvilhuone ja WC.

Moottoripaja on saanut lahjoituksena kohtuullisen nipun työkaluja, mutta nyt vielä uupuu ainakin pieni kompura
tunkkeja, mp-huoltotaso, ruuvipuristin, penkkipora, rälläkkää..

Perus käsityökamaa siis. Lisäksi hommaan
kaivataan aikuisia ohjaajia ja kummeja tukemaan toimintaa taloudellisesti.
Seurakunta maksaa alustavasti tilavuokran toukokuulle asti.

Siihen mennessä toiminnan pitää kyetä siltäosin kannattamaan itsensä.

Nyt se aluetalli-osuus

Tilasta on osoitettu kausipaikoille tilaa, noin viidelle pyörälle. Hinta on 80€/talvi ja työkalut ovat käytössä.
Mutta: milloin kokoontuisimme tiloihin omalla porukalla? Tiloissa on normaali Moottoripaja torstaisin klo 16-20,
eli silloin ainakin voi tulla ruuvaamaan, tai vain moikkaamaan.

Aluetallin kulut ovat vielä meille osastoa nolla €, mutta olisiko
hyvä, jos se ihan oma kokoontuminen olisi muutaman euron/nenä?
Kaikki rahat menevät tallin toimintaan, suoraan.
Mutta ehdottakaa, mikä päivä, tai tapaamisten tiheys
olisi käypäisin.
Alueen laajuudesta johtuen moni joutuu
erikseen tekemään asiaa Joensuuhun, jos aikoo käydä
tapahtumapaikalla, eli työtätekeväiset saavat nyt sanoa
kantansa, säädetään sitten siitä kohdilleen mahdollisimman
monelle käyvä ajankohta.

Näissä tunnelmissa näin lokakuun alussa.

timo

Tämä alueviesti on lähetetty jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiin,

Jos et ole saanut sitä, tarkista postiohjelman roskapostit tai ilmoita
jäsensihteerille muuttunut sähköpostiosoitteesi.

Osoite: jasensihteeri@gospelriders.fi
Ja alueen oma What´s App- ryhmä on olemassa ja aktiivinen.


