HALISVIIKON 2016 OHJELMA
Maanantai 16.5.2016 klo 18-19
Liikuntatapahtuma Frantsin kentällä
Kaikki jalkapallosta kiinnostuneet ovat tervetulleita pelaamaan futista
TPSiläisten ohjaamina. Saatavilla myös treenivirvokkeita ja infoa Halisten nuorten
työpajoista, jotka toteuttaa Humak ja 100 omenapuuta - moninuorinen Suomi hanke.
"TPS jalkapalloa nuorille" pelataan Frantsin kentällä maanantaisin klo 18-19 juhannukseen asti.
Tiistai 17.5.2016 klo 22
Yölaulaja- ja lepakkoretki
Retkellä kuullaan ilta- ja yöaikaan laulavien lintujen ja lepakoiden elämästä. Kesto
1,5 tuntia. Kokoontuminen Halistenkosken P-paikalla.
Retken vetää biologi EMMA KOSONEN.
Mukaan asianmukainen vaatetus, taskulamppu ja kiikari.
Kovan sateen sattuessa retki peruuntuu.
Keskiviikko 18.5.2016 klo 18-20
Rock-konsertti ja taidetapahtuma
Rokkibändi MOONSHINE ROCKERS soittaa, esillä monenlaista taidetta mm. keramiikkaa ja puutöitä. Myös yleisö voi osallistua taiteen tekemiseen. Illan aikana rakennetaan yhdessä Halisten oma taideteos.
Perehdytystä inkkarimelontaan melontalaiturilla.
Myllärintalon kahvio ja näyttelyt ovat avoinna.
Puffetti.
Halistenkoski ja sen välitön läheisyys.
Nummen kirjastossa klo 11.30-13.30
Opetuskoti Mustikan maahanmuuttajanaiset esittelevät kotimaansa ruokia
posterein. Tarjolla ruokien esittelyä ja maistiaisia.

Torstai 19.5.2016 klo 17-20
HaliSilta
HaliSilta tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja tekemistä koko perheelle.
Illan aikana JUKEPOIKA ja RIKU SJÖROOS esiintyvät, mukana myös SirkusUnioni
ym.ym.
Halisten koulun piirustuskilpailun palkintojen jako.
Halisakka ja -ukko julkistetaan.
Kirpputori ja Puffetti.
Halisten koulun piha ja sen välitön läheisyys.
Perjantai 20.5.2016 klo 18
Kylvön siunaus
Vanhaa perinnettä noudattaen siunataan kevään kylvöt niin pelloilla kuin puutarhoissakin. Kylvön suorittaa mv. TIMO RANTI , kappalainen MIKKO LAUREN siunaa.
Kokoontuminen Maarian kirkon P-paikalle.
Kahvitarjoilu.
Lauantai 21.5.2016 klo 12-16.15
Maarian Pappilan toimintapäivä
Ohjelmassa erityisesti perheille suunnattua toimintaa, joka houkuttelee tutkimaan,
kokeilemaan, haistamaan ja maistamaan.
Taimien myyntiä ja kasvien vaihtopöytä, hautausmaakierros.
Myynnissä makkaraa ja kahvia.
Maarian Pappilan piha ja sen välitön läheisyys.
Sunnuntai 22.5.2016 klo 14
Ekumeeninen rukoushetki Ravattulan Ristimäen kirkolla
Luterilaisen reformaation juhlavuotta vietetään ensi vuonna, ja on hyvä muistaa, että Kristuksen pyhää evankeliumia on julistettu Aurajoen rantamilla vuosisatojen
ajan.
Rukouspalvelun toimittavat ISÄ ION DURAC, Pyhän Aleksandran ortodoksisesta seurakunnasta ja rovasti, emeritus kirkkoherra MARTTI HIRVONEN sekä Pyhän Birgitan
ja Autuaan Hemmingin katolisen seurakunnan EDUSTAJA.
Rukouspalvelun jälkeen arkeologi JUHA RUOHONEN kertoo kirkosta ja sen menneisyydestä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.
Opastettu kävely kirkolle (n. 1,5 km) lähtee Kuralan kävelysillalta (ent. Kampiföri)
klo 13.

