Lapset ja perheet
2021–2022

Sinä olet tärkeä!
Leppävaaran seurakunta on lapsirikas ja
-rakas! Joka viikko kymmenet lapset ja
aikuiset kohtaavat seurakunnan kerhoissa, kahviloissa ja muskareissa. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan sellaisena kuin olet. Täällä ei hämmästellä
perhe-elämää, vaan eletään sitä yhdessä.
Välähdyksiä toiminnasta saat lasten ja
perheiden Facebook-sivuilta ja Instagramista.

Vauvakerho

Tilaisuus tutustua muihin vanhempiin
ja jakaa kokemuksia vauva-arjesta.
Vertaisryhmässä vahvistut vanhempana keskustellen, kysellen ja ihmetellen.
Vauvat saavat jakamattoman huomion
yhteisessä tuokiossa, jossa lorutellaan,
lauletaan, leikitään ja hiljennytään.
Ma klo 13–15 Lasten
kappeli Arkki.
Ti klo 13–15 Leppävaaran kirkko.
(16.8.–7.12.2021,
10.1.–17.5.2022,
Arkki vain 28.3. asti)

Perhekahvila

Vaihda kuulumisia muiden lapsiperheiden kanssa. Askartelua, leikkiä ja mukavaa yhdessäoloa sekä lapsille että heitä
hoitaville aikuisille.
Ti klo 9–11.30 Leppävaaran kirkko.
Ke klo 9–11.30 Karakappeli.
To klo 9–11.30 Uuttu.
(17.8.–9.12.2021, 11.1.–19.5.2022)

Iltaperhekahvila UUTTA!

Tule pelailemaan, leikkimään tai vaikka
vaan hengailemaan muiden perheiden
kanssa. Tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.
Ti klo 17–18.30 Leppävaaran kirkko.
(7.9.–30.11.2021, 1.2.–26.4.2022)

Isäkahvila

Avointen ovien paikka tulla ja mennä,
lapsen kanssa tai ilman. Lapsille on
leikkipaikka. Tarjolla pientä purtavaa.
Ma klo 17–19 Lasten kappeli Arkki.
(30.8.–29.11.2021, 7.2.–28.3.2022)

Arkin Paja

sopii koko perheelle, niin pienille kuin
isoille. Luvassa monipuolista askartelua.
su 3.10. klo 11 Leppävaaran kirkko: enkeliaskarteluja
la 6.11. klo 11 Leppävaaran kirkko: kynttiläaskartelua
la 11.12. klo 10 Lasten kappeli Arkki: piparin leivontaa

Viittomakielinen perhekerho
Pääkaupunkiseudun viittomakielisille
perheille kuukauden 2. ja 4. pe klo
9.30–12 Lasten kappeli Arkki, alk. 10.9.
Annika Topio, 040 531 1002.

Taaperokirkossa

on lapsella lupa leikkiä, näkyä ja kuulua.
Kesto noin 30 min. Kuukauden 1. pe klo
10 Lasten kappeli Arkki.
3.9. Untamon syksy: siili Untamo iloitsee elämästä
1.10. Unelmien siivin: miten siivet vahvistuvat?
5.11. Valkoisen kiven salaisuus
3.12. Adventin polku: lahja joulun Tärkeälle henkilölle
Kevään 2022 kirkot: 4.2. ja 4.3.

Perheiden kirkkohetket

Lämmin ja kodikas jumalanpalvelus
koko perheelle. Kesto noin 45 min.
Su 26.9. klo 11 Leppävaaran kirkko.
Su 31.10. klo 11 Leppävaaran kirkko.

Päiväkerhoon, muskariin?

Useita päiväkerho- ja muskariryhmiä eri
puolilla Leppävaaraa. Kysy vapaita paikkoja: Eira Salakka, 050 340 1260 (kerhot)
& Eeva-Maria Nyyssönen, 040 559 1489
(muskarit).

Tarkista aina ajantasaisimmat tiedot verkosta.
Koronatilanteesta johtuen nopeatkin muutokset
toiminnassa ovat mahdollisia.

International families

You are welcome to all family clubs and
cafes. We have also a lot of international
and multicultural activities for families.
Check out: www.espoonseurakunnat/
osallistu/colourful-espoo.
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