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TORSTAIN TOIVOTORSTAIN TOIVO
to  k lo  13,  par i l l iset  v i ikot ,  10.2.  a lkaen
                                     

KESKUSTELURYHMÄ MIEHILLEKESKUSTELURYHMÄ MIEHILLE
pe klo  14 ,  par i t tomat  v i ikot ,  18.2.  a lkaen

Maan ja  ta ivaan vä l i l tä

Lasten-hoito  k lo  17
alkaen.  I lmoit taudu
lastenhoitoon 
 edel tävänä maanantaina
klo  13 mennessä puh.
045 7734 8435.

NAISTENILTANAISTENILTA

t i  k lo  17.30–19
par i t tomat  v i ikot

JUMALANPALVELUSJUMALANPALVELUS
sunnuntais in  k lo  16

pyhäkoulut  ja  perhesunnuntai t
6.2. ,  20.2. ,  6.3. ,  27.3. ,  10.4. ,  17.4. ,  1.5. ,  22.5.

HYVINVOINTIAAMUHYVINVOINTIAAMU
ke 9–9.45

Kaiken ikäis i l le  ja
kuntois i l le  sopivaa
lempeää l i ikuntaa,
aamurukous ja
terveel l inen väl ipala

KAHVILAKAHVILA
HORISONTTIHORISONTTI

ma klo  10–12 Tar jol la ,  kahvia ,
päivän leht i  ja
jut tuseuraa.

ARKIAAMIAINENARKIAAMIAINEN
to  ja  pe k lo  10–12
                                     

Tar jol la  puuro-
aamiainen ja
jut tuseuraa.

Keskustelua
ja  yhteyttä

1.3. alkaen

HORISONTTIHORISONTTIPelastusarmeijaPelastusarmeijaPelastusarmeija
Satakunnankatu 27Satakunnankatu 27Satakunnankatu 27
puh. 044 7577 918puh. 044 7577 918puh. 044 7577 918
pelastusarmeija.fi/pelastusarmeija.fi/pelastusarmeija.fi/
tamperetamperetampere

MuutoksetMuutoksetMuutokset
ohjelmaan ovatohjelmaan ovatohjelmaan ovat
mahdollisia.mahdollisia.mahdollisia.
Seuraa ilmoitte-Seuraa ilmoitte-Seuraa ilmoitte-
luamme SOMEssaluamme SOMEssaluamme SOMEssa
ja kotisivuillamme.ja kotisivuillamme.ja kotisivuillamme.



Sosiaalinen apuSosiaalinen apuSosiaalinen apu
Pelastusrengastyö  on  tarkoi tet -
tu  vä l ia ika isest i  va ikeassa
ta loudel l isessa t i lanteessa o lev i l le .  Lue
l isää www.pelastusarmei ja.f i / tampere

PÄÄSIÄINENPÄÄSIÄINENPÄÄSIÄINEN
Palmusunnuntai
jumalanpalvelus ja pyhäkoulu
 

Kiirastorstai
rukousilta ja rakkauden ateria
 

Pitkäperjantai – hartaus
  
Pääsiäinen
perhesunnuntai ja pääsiäisjuhla

su 10.4. klo 16
 
 

to 14.4. klo 17
 
 

pe 15.4. klo 18
  

su 17.4. klo 16
 

TUHKAKESKIVIIKONTUHKAKESKIVIIKONTUHKAKESKIVIIKON
MUSIIKKIHARTAUSMUSIIKKIHARTAUSMUSIIKKIHARTAUS

ke 2.3. klo 18ke 2.3. klo 18ke 2.3. klo 18   

PelastusarmeijaPelastusarmeijaPelastusarmeija
Satakunnankatu 27Satakunnankatu 27Satakunnankatu 27
puh. 044 7577 918puh. 044 7577 918puh. 044 7577 918

Perhetyön Perhetyön Perhetyön esittely ja ohjelma kotisivuillammeesittely ja ohjelma kotisivuillammeesittely ja ohjelma kotisivuillamme
www.pelastusarmeija.fi/tampere Perhetyön esitteitäwww.pelastusarmeija.fi/tampere Perhetyön esitteitäwww.pelastusarmeija.fi/tampere Perhetyön esitteitä
Bleizzissä.Bleizzissä.Bleizzissä.

NAISTENPÄIVÄNNAISTENPÄIVÄNNAISTENPÄIVÄN ti 8.3.ti 8.3.ti 8.3.
kävelytapahtuma ja webinaari teemana
ihmiskaupan ja modernin orjuuden vastainen työ

HELATORSTAINHELATORSTAINHELATORSTAIN
PUISTOHARTAUSPUISTOHARTAUSPUISTOHARTAUS

to 26.5.to 26.5.to 26.5.

OSASTON KESÄRETKIPÄIVÄOSASTON KESÄRETKIPÄIVÄOSASTON KESÄRETKIPÄIVÄ su 5.6.su 5.6.su 5.6.
ja helluntaijuhla Ylöjärven Antaverkassa Pelastus-
armeijan lomakeskuksessa. Bussikuljetus. Hinta 10 €.

Tuntuuko Pelastusarmeija omalta paikalta?Tuntuuko Pelastusarmeija omalta paikalta?Tuntuuko Pelastusarmeija omalta paikalta?
Tule Pelastusarmeija tutuksi -kurssille kuulemaan ja
keskustelemaan uskostamme ja toiminnastamme.
Kurssin käytyäsi voi halutessasi liittyä jäseneksi.
Kurssi alkaa helmikuun lopussa. Kysy lisätietoja!

Palvelutempaus jää-Palvelutempaus jää-Palvelutempaus jää-
kiekon MM-kisoissakiekon MM-kisoissakiekon MM-kisoissa
TampereellaTampereellaTampereella 13.–29.5.13.–29.5.13.–29.5.


