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Perheiden
syksy

Perheiden
syksy



PERHEKERHOke klo
10

Tervetuloa keskiviikkoisin klo 10
Perhekerhoon alle eskari-ikäiset lapset
yhdessä aikuisen kanssa. Tilamme ovat
väljät ja olemme kiinnittäneet erityistä
huomiota turvalliseen olemiseen ilonpitoa
unohtamatta. Tarjolla maksuton välipala

Tervetuloa! 

ÄITIEN TREFFIT t i  17.11.  ja  15.12.  k lo  10

Treffeillä jutellaan kahvikupin ääressä, 
tutustutaan, ystävystytään ja rentoudu-
taan sekä vietetään lempeä hartaushetki.

ISIEN TREFFIT t i  17.11.  ja  8.12.  k lo  17.30

PERHESUNNUNTAIsu klo
15.30

Perhesunnuntai on kaikenikäisten
pyhäkoulu, jossa Raamatun kertomuksiin
sukelletaan yhdessä tekien ja kokien.
Ohjelmassa on musiikkia, leikkiä,
askartelua ja lempeää rauhoittumista.
Perhesunnuntai päätetään aina
osallistujien yhteiseen illalliseen.

27.9. ,  11.10. ,  8.11.  ja  6.12.

Kaikissa tilaisuuksissa ja tarjoiluissa
turvallisuus on huomioitu. Tulethan
oireettomana. Pidetään toisistamme
huolta.



Pelastusarmeija
Satakunnankatu 27
puh. 044 7577 918

viikko-ohjelma

AVOIMET OVET
torstais in  ja  per jantais in  k lo  10–12

27.8.  
a lk .

TORSTAIN TOIVO
torstais in  k lo  13,  par i t tomat  v i ikot

10.9.  
a lk .

PERHEKERHO
keskiv i ikkois in  k lo  10

19.8.  
a lk .

PÄIVÄRUKOUS
t i ista is in  k lo  14

1.9.
a lk .

JUMALANPALVELUS
lauantais in  k lo  17

Katso perhesunnunta i t  kääntöpuole l ta .

Ajanvarauspyynnön avuntarpeen selvittämiseksi
voi tehdä kotisivuillamme osoitteessa
www.pelastusarmeija.fi/tampere > Sosiaalinen apu

SOSIAALINEN APU

SOHVAHARTAUS
Sohvahartaus on Pelastusarmeijan
Tampereen osaston hartaus jäsenilleen
sekä kaikille muillekin. Hartaus on tehty
kaiken ikäisille ja sopii erityisesti
perheille yhdessä katsottavaksi.
Sohvahartaudessa on mukana kirkkokori,
josta löytyy lapsille tekemistä.

Pienten lasten äiti ja
Pelastusarmeijan upseeri
tarjoaa lempeää näkökulmaa
ja käytännön armollisuutta
pienten lasten vanhempien
hengelliseen kaipuuseen.

Pienten lasten isä ja Pelastus-
armeijan upseeri kertoilee
Raamatun kertomuksia
iloisessa hengessä  ja vinkkaa
mukavaa tekemistä auto-
matkoille ja sadepäiviin.

Kuva ja ääni
25.10. ,  22.11.  ja  26.12.

Youtube-
kanavalla

HENGITYSHARJOITUKSIA-PODCAST

SEIKKAILEMAAN-PODCAST

5.10.  a lkaen joka to inen v i ikko

12.10.  a lkaen joka to inen v i ikko

www.redcircle.com/hengitysharjoituksia

www.redcircle.com/seikkailemaan
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