MEIE MISJON: UUDISED
Kasvava koguduse võti on misjonitöö

advent 2016
2015

Pakume jääva väärtusega jõulukinke!
Telli noorteajakiri
Pluss terveks
aastaks endale ja
sõbrale!
Advendinumbri teema on
"Eluvesi". Saab lugeda andekast
sportlasest Kätlinist, väsimuse
võitmisest, noortetööst Elvas,
veekogudest Piiblis ja paljust
muust.
Pluss ilmub 4 korda aastas.
Üksiknumber 2.49 €
Aastatellimus 8 €
Kogudustele on eripakkumine!
Tellimine:
www.plussmeedia.ee/tellimus
või pluss@plussmeedia.ee
või tel 6464760.

Uued hea sõnumiga
piltpostkaardid
Valikus leidub kaarte ristimiseks,
kooliminekuks, laulatuseks,
ordinatsiooniks, matuseks. On jõuluja sünnipäevakaarte ning lihtsalt
julgustava ja juhatava sõnumiga
kaarte, nii ühe- kui ka kahepoolseid.
Kaardid kujundas Helina Voogne.
Tutvuge:
http://misjonikeskus.eelk.ee/uuedhea-sonumiga-piltpostkaardid/
Hinnad: 0.50 € ühepoolsed,
1 € kahepoolsed

Misjoni
seinakalender
2017
Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna välja antud 3 € maksvas
kalendris on lisaks kalendaariumile aegumatut infot Eestist välja
läkitatud misjonäride ja nende töö kohta.
Esitatud on ka misjonäride eestpalvesoovid. Eriliseks teevad
kalendri 12 eksootilist retsepti misjonipiirkondadest, näiteks
pardisupp, podkogõlo, nshima jt.
Kalender toetab misjonitööd. EELK Misjonikeskus suunab
kalendri tulu sel korral eestlaste teenimise toeks Siberis.

EELK Täiskasvanute Piiblikursus 2017 Põltsamaal
alustab tööd 27-28. jaanuaril 2017. Edaspidi kohtutakse iga kuu viimasel
nädalavahetusel, va suvel. Registreerimine ja lisainfo koordinaator Kalle Kõivult
tel 50 123 25 või e-postil kalle@valgemaja.ee kuni 23.01.

Kuna kursus on tasuline, siis miks mitte teha kingitus õpihuvilisele
kogudusekaaslasele,

aidates tasuda 9 sessiooni õppemaksu!

Raamat Jumala
päästeplaanist
226 lehekülge pakuvad külluslikult nii
fakte kui ka vaimulikku elutarkust.
Tekst on rohkesti liigendatud ja
vaheldub kokkuvõtlike tabelitega.
Hind 8 €

CD Hingekuld
50 muusikalist minutit Misjonikoorilt
pakub rännakut läbi inimese
elukestva vaimuliku kasvu.
Hind 10 €

Piibel kaanest kaaneni CDd
Piibliõppesarja plaadid MP3
formaadis saadaval nii osade kaupa –
hinnad 3–12 € – kui ka
tervikkomplektina 80 €.

Tellimine: mk@eelk.ee või telefonil 6464760
Tasumine allolevaile arvelduskontodele.

SA EELK Misjonikeskuse töö toetub annetustele. Annetusi võib teha nii ühekordseid kui luua pangas püsikorraldus
arveldusarvetele EE551010602016015008 (SEB) või EE482200001120254269 (Swedbank).
Täname kõiki, kes on võtnud südameasjaks misjonitöö toetamise!

