DRIVE IN

- MOTORISTIKIRKKO

La 12.5.2018 klo 15.00
Liedon kirkolla

DRIVE IN - MOTORISTIKIRKKO
Lauantaina 12.5.2018 klo 15.00 Liedon kirkolla
PARAATI Lähtö Turusta Kupittaalta klo 13.30,
ryhmät lähtevät 10 minuutin välein
SAAPUMINEN Klo 14 alkaen
MUSIIKKIA Make Perttilä Band
KIRKONKELLOT Paraatin loppuvaiheessa
RISTIKULKUE Anniina Varho & Vesa Tuominen
TERVETULOA seurakuntapastori Daniel Räsänen
MUSIIKKIA
ALKUSIUNAUS JA
JOHDANTOSANAT
RUKOUS
RAAMATUNLUKUA Sak. 14: 7-9
MUSIIKKIA
EVANKELIUMI Joh. 17: 18-23
PUHE kappalainen Outi Niiniaho
SYNNINTUNNUSTUS JA
SYNNINPÄÄSTÖ
USKONTUNNUSTUS
KOLEHTI Yhteisvastuu 2018 -keräykselle
MUSIIKKIA
EHTOOLLISRUKOUS
ISÄ MEIDÄN -RUKOUS Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

EHTOOLLISEN VIETTO
KENTÄLLÄ JA KIRKOSSA
MUSIIKKIA
MOTORISTIN PSALMI
Tahdon ylistää sinua
taivaan ja maan Jumala,
joka olet luonut maailman.
Tahdon kiittää sinua, joka näytät minulle
mäet ja järvet, niityt ja metsät.
Tahdon ylistää sinua,
joka levität sileän tien minun eteeni.
Herra, kun tunnen

vauhdin viiman kasvoissani,
vaistoan sinun virkistävän armosi.
Herra, kun minä kiihdytän pyörääni,
tunnen tuulahduksen
sinun ikuisuudestasi.
Kun minä näen puitten
ja peltojen kiitävän ohitseni
iloitsen elämästäni.
Kun minä annan moottorini laulaa,
päästän elämäniloni valloilleen.
Herra, minä kiitän sinua
nuoruuteni ilosta.
Kuitenkin Herra, kun ajan huomiseen,
niin en tiedä, näenkö enää iltaa.
Herra, varjele minua onnettomuudelta
ja vaaralta.
Suojele minua tiellä ja
varjele minun nuoruuteni kuolemalta.
Herra, minä tahdon ylistää sinua
raikkaassa vauhdin viimassa,
niin kauan kuin minä vielä olen nuori.
Bernd-Jürgen Haman
Suom. Erkki Marttinen

YLISTYS Koneitten käyttämistä 15 sek. / hiljaisuus
HERRAN SIUNAUS

SUVIVIRSI
1. Jo joutui armas aika
ja suvi suloinen
Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi
taas lämpö auringon,
se luonnon uudeks luopi,
sen kutsuu elohon.

3. Taas linnut laulujansa
visertää kauniisti.
Myös eikö Herran kansa
Luojaansa kiittäisi!
Mun sieluni sä liitä
myös äänes kuorohon
ja armon Herraa kiitä,
kun laupias hän on.

2. Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiversossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs Jumala,
ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta.

4. Oi Jeesus Kristus jalo
ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo,
ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki
sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli,
pois poista murheemme.

Turun Kupittaalla, Blombergin aukiolla moottoripyörien kokoontuminen
paraatiin, esiintymässä Pelastustie.
Palvelut Liedossa: Partiolaisten kahvilassa on myynnissä kahvia, teetä, virvokkeita, munkkia ja sämpylää, myös korttimaksulla. Myyntipisteet ovat
kellotapulin juurella ja seurakuntatalon pihalla. Messun ajan tapulin myyntipiste on suljettu. Kunnantalolla on avoinna Kahvila-Ravintola Härkätie
sekä wc:t, myös seurakuntatalon ja hautausmaan wc:t käytettävissä. SPR:n
ensiapuryhmä ja ambulanssi ovat paikalla.
Järjestäjät: Liedon seurakunta yhteistyökumppaneinaan mm. Liedon kunta, Lieto MC 2000, Turun Moottoripyöräilijät, Gospel Riders ja Autoliitto.

Ohjeita moottoripyöräilijöille:
• Noudata opastusta ja liikenteenohjausta.
• Paraatin lähtö Kupittaalta tapahtuu ajoryhmittäin klo 13.30 alkaen. Ryhmiä on 3–4, ja ne lähtevät liikkeelle kymmenen minuutin välein.
• Ole valmis hyvissä ajoin ennen oman ryhmäsi lähtöä (moottoripyörä
käynnissä, ajovarusteet päällä).
• Liikkeelle lähdön jälkeen kaikki letkat pysäytetään Hippoksentielle
turvallisen ja sujuvan lähdön varmistamiseksi. Hippoksentielle ajetaan
mahdollisimman tiiviisti. Tästä eteenpäin letka jatkaa poliisin johdolla
parijonossa.
• Jos myöhästyt, älä yritä liittyä paraatiin kesken matkan, vaan aja itsenäisesti perille. Älä myöskään poikkea paraatista matkan aikana. Älä ryhmity paraatiin Kupittaalla, mikäli et aio ajaa siinä Liedon kirkon edustalle
asti.
Liedossa: Motoristikirkkoon tulevat moottoripyörät ajetaan kirkon edustan pysäköintipaikalle liikenteenohjaajien opastuksen mukaan. Muualle ei
tule pysäköidä: Piha tyhjenee hyvin sujuvasti ja nopeasti tapahtuman jälkeen, joten ruuhkaan juuttumista ei tarvitse pelätä.

