Kevät
Leppävaaran
seurakunnassa

LUENTOSARJA USKOSTA, TIEDOSTA JA TIETEESTÄ
Särmikästä keskustelua luvassa. Luennoitsijana
teologian tohtori Eero Junkkaala.
Joka toinen ke klo 18 Karakappeli.
TT Eero Junkkaala

13.2. Mitä Israelin arkeologia kertoo Raamatun historiallisuudesta?
27.2. Onko Abraham ollut olemassa?
13.3. Jeesus ja lunastuksen salaisuus
27.3. Pyhän Hengen tehtävä
10.4. Israel ja palestiinalaiskysymys tänään
ARKIYSTÄVÄ-KOULUTUS
Lähde ArkiYstäväksi lähimmäiselle! Moni yksinäinen
kaipaa ulkoiluseuraa, juttukaveria ja lapsiperheet
varaisovanhempaa. Kurssin hinta 5 € sis. lounaan
ja materiaalin. Ilm. viim. 11.3.: Riitta Türkmen,
040 546 5198, riitta.turkmen@evl.fi.
Koulutus la 23.3. klo 10–15 Karakappeli.
KAIKEN WÄEN WAPPU
ti 30.4. klo 15–18 Perkkaan kappelin pihapiiri.
Suosittu vapputapahtuma, jossa monelaista puuhaa
pomppulinnasta munkkeihin ja musiikkiin.
1 €/hupi Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

JA PALJON MUUTA!
Katso koko kevään 2019 ohjelma >> www.leppavaaranseurakunta.fi

LAPSILLE JA PERHEILLE
Arkin Paja
Lapsiperheiden paja, jossa askarrellaan, jutellaan ja kahvitellaan. Kerran kuukaudessa la klo 10–13 Lasten
kappeli Arkki. Klo 11.30 toiminnallinen kirkkohetki.

9.2. Tuiketta ystävälle! - ystävänpäivä ja kynttilänpäivä. Askarrellaan ystävänpäivän kortteja, tehdään kynttilöitä.
9.3. Lunta tuiskuttaa! - laskiainen. Askarrellaan kelkkoja, luistimia ja lumihiutaleita.
13.4. Virvon, varvon! - palmusunnuntai. Pääsiäisaskarteluja, virpomavitsoja ja enkeleitä.
11.5. Äitienpäiväpaja. Villa- ja lammasaskarteluja, yllätyslahja äidille.
Taaperokirkko
Toiminnallinen kirkkohetki perheen pienille. Joka kuukauden 1. pe klo 10 Lasten kappeli Arkki.
Leikkimahdollisuus ja kirkkomehut ja -kahvit lopuksi.

1.3. Körö-körö-körötellen - joko ollaan perillä?
5.4. Kettu teki taikinan - mikä minua ravitsee?
3.5. Hyvän paimenen syli
Valoa ja iloa -perheleiri
12.–14.4. Velskolassa. Lapsiperheiden viikonloppuleirillä nautitaan hyvästä ruoasta ja upeasta ympäristöstä. Luvassa yhteistä ohjelmaa koko leiriporukalle sekä myös erillistä ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Leiri
on suunnattu lapsiperheille, joissa on 0–12-vuotiaita lapsia. Hinta: aikuinen 45 €, lapset 3–12 v. 20 €. Ilm.
viim. 12.3. www.espoonseurakunnat.fi/leppavaaran-seurakunta/lapsille-ja-lapsiperheille.

KOULULAISILLE JA NUORILLE
Uutta! Smile - autismin kirjon nuorten kerho
Ryhmä on suunnattu yläkouluikäisille asperger- ja autismin kirjon nuorille. Kerho kokoontuu su 17.2.,
31.3., 28.4. ja 26.5. klo 15–17 nuortentila Siivessä. Kerhossa tehdään yhdessä nuorten toivomia asioita
mm. pelaillaan, leivotaan ja retkeillään. Lisäksi nautitaan välipala ja pidetään hartaus. Kerho maksaa
30 €/kausi ja se toteutetaan yhteistyössä Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen kanssa.
Maija Kumpulainen, 040 724 1120.
Parkit 2–6.-luokkalaisille
ti klo 13–16 nuortentila Siipi, ke klo 13–16 KilonRisti ja to klo 13–16 Uuttu. Iltapäiväparkissa voit tehdä
läksyjä, pelata, leikkiä, askarrella, piirtää. Lisäksi pidämme hartaushetken ja syömme välipalan.
Kerhot koululaisille
Monenlaisia harrastekerhoja koululaisille. Ilmoittaudu mukaan www.nuortensiipi.fi.
Hiihtoloman päiväleiri 1–6.-luokkalaisille
ma 18.–pe 22.2. klo 9–13 nuortentila Siivessä. Askartelua, pelejä, yhdessä olemista, sään mukaan ulkoilua
ja retkiä. Päiväleiri on maksuton, ota omat eväät mukaan! Ilmoittaudu viim. 8.2. www.nuortensiipi.fi.
Eskareiden ja pikkukoululaisten viikonloppuleiri
8.–10.3. Hvittorpin leirikeskuksessa. Onko tässä kevään hauskin viikonloppu eskarilaisille ja 1. ja 2. luokkalaisille? Nyt on mahdollisuus kokea leirielämää! Leirin hinta 35 €. Ilm. viim. 25.2. www. nuortensiipi.fi.
3.–7. -luokkalaisten viikonloppuleiri
29.–31.3. Velskolan leirikeskuksessa. Leirillä vietämme aikaa uusien ja vanhojen kavereiden kanssa. Hiljennymme hartauksissa ja opimme tuntemaan Jumalaa. Lisäksi ulkoilemme, askartelemme ja pelailemme. Leirin hinta 35 €. Ilm. viim. 18.3. www.nuortensiipi.fi.

MUSIIKKIA
Ystävälle -yhteisvastuukonsertti
ke 13.2. klo 14 Leppävaaran kirkko. Leppävaaran kanttorit Outi Noponen, Kullervo Latvanen ja Pauliina
Hyry soittavat ja laulavat ystävänpäivän aattona. Herkkukahvit konsertin jälkeen. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuukeräys 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta
Suomessa ja maailmalla.
Karan laulelot
Uusi kevätsarja! Kanttori Pauliina Hyry laulattaa keskellä päivää rakkaita virsiä ja tuttuja kansanlauluja.
Pe 22.2., 22.3. ja 17.5. klo 13 Karakappeli.
Tarinoita kaukaa -konsertti
su 3.3. klo 17 Leppävaaran kirkko. Clara Petrozzi, viulu ja Claudia Graupner, piano esittävät latinalaisamerikkalaista barokkimusiikkia. Vapaa pääsy, vapaaehtoinen ohjelmamaksu.
Matteus-passion matkassa -luentokonsertti
su 17.3. klo 15 Leppävaaran kirkko. Millainen teos on J.S. Bachin Matteus-passio? Matteus-passiosta kirjaa
valmisteleva musiikkititeteilijä Topi Linjama avaa teoksen ulottuvuuksia. Soivia näytteitä esittävät Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro ja kanttorit. Vapaa pääsy. Paikka saattaa vaihtua.
Lauluyhtye Kuiskeen konsertti
la 6.4. klo 17 Leppävaaran kirkko. Popahtavaa ja folkahtavaakin musiikkia elämästä hyvällä asenteella.
Nuorten naisten lauluyhtyettä johtaa Outi Noponen. Vapaa pääsy. Myös lapset ovat lämpimästi tervetulleita. Paikka saattaa vaihtua kirkon remontin alkaessa.
Huiskeen ja Havinan kevätkonsertti
la 27.4. klo 15 Leppävaaran kirkko. Leppävaaran seurakunnan lapsikuorojen konsertissa otetaan vauhtia
kevään ja kesän lämpöön. Konsertti sopii kaikenikäisille ja kestää noin 30 min. Mukana muskariope
Essi Nyyssönen ja kanttori Outi Noponen. Vapaa pääsy. Paikka saattaa vaihtua kirkon remontin alkaessa.

POIMINTOJA JUMALANPALVELUKSISTA
Perhemessu ja kirkkokahvit su 10.2. klo 11 Leppävaaran kirkko. Mukana Muskarikuoro Huiske ja Lapsikuoro Havina.
Virsi ja messu su 10.2. klo 17 Perkkaan kappeli. Aluksi kanttori laulattaa virsiä ja lopuksi lyhyt ehtoollismessu.
Laskiaissunnuntain messu ja kirkkokahvit su 3.3. klo 11 Leppävaaran kirkko.
Messu ja kirkkokahvit su 10.3. klo 11 Leppävaaran kirkko. Mukana rukoushelmi-teemaisin lauluin Lauluyhtye Kuiske ja
Pekka Nyman, percussiot.
Virsi ja messu su 10.3. klo 17 Perkkaan kappeli. Aluksi kanttori laulattaa virsiä ja lopuksi lyhyt ehtoollismessu.
Virsi ja messu su 12.5. klo 17 Perkkaan kappeli. Aluksi kanttori laulattaa virsiä ja lopuksi lyhyt ehtoollismessu.

HUOM. Leppävaaran kirkossa alkaa keväällä 2019 remontti.
Remontin alkaessa messut siirtyvät pidettäväksi joka su klo 13 Karakappelille ja joka toinen
su klo 11 Perkkaan kappelille. Myös muiden tapahtumien paikat saattavat vaihtua.
Seuraa verkon tapahtumakalenteria www.leppavaaranseurakunta.fi ja
Kirkko ja kaupunki -lehden ilmoittelua.
www.leppavaaranseurakunta.fi

Leppävaaran seurakunta

VARTTUNEELLE VÄELLE
Varttuneen väen kerhot
Avoimissa kerhoissa on kahvitarjoilu, hartaus ja pientä vaihtuvaa ohjelmaa sekä vierailijoita.
Ti klo 13–14.30 Karakappeli ja to klo 13–14.30 Perkkaan kappeli.
Kahvila eläkeläisille
parillisten viikkojen ma klo 13–14.30 Leppävaaran kirkko. Kahvitarjoilu ja keskustelua ajankohtaisten
asioiden äärellä. Paikka saattaa vaihtua. Paikka saattaa vaihtua kirkon remontin alkaessa.

SEIS YKSINÄISYYDELLE
pe 22.2. klo 13–15.30 Karakappeli.
Päivä ikääntyneille ja kaikille heidän
kanssaan vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneille. Luvassa mm. yhteislaulua,
ja ”löydä uusi kaveri” -pikatreffit. Älä jää
yksin, vaan tule mukaan tutustumaan
muihin omana itsenäsi. Mukana diakonit
Riitta Türkmen ja Noora Rajala.

www.leppavaaranseurakunta.fi
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UUTTA! MIESTEN ILTAMAT

joka toinen to klo 18–19.30 seurakuntakoti Uuttu, alk. 21.2. Tervetuloa niin nuoret kuin vanhat miehet
jakamaan kahvikupposen äärellä elämän eri aiheita rennossa ilmapiirissä. Teemoina mm. Isyys/isäsuhde,
äitisuhde, parisuhde, terve maskuliinisuus, seksuaalisuus ja tunteet. Kaikkea tärkeää miesten maailmasta
ja elämästä. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Ohj. Pauli Paananen, 045 633 7065.

