Seurakunnan
Perhekerhon
syksy 2021
Seurakuntakeskuksen nuorisotiloissa.
Me odotamme Sinua

Tule tänne ja levähdä vähän…

7.9.

Vihdoinkin! Jumalan kämmenelle. Tervetuloa

14.9. Yhä vielä vähän vieraina…vähän
tutumpina kuitenkin. Aikuisten ystäväkirja, mitä ihmettä?
21.9. Tuli räiskyy nuotiossa. Perhekerho kokoontuu
pihalla. Lätyt ja nakit tulille. (ilmoita allergiat). Istutamme
myös kukkasipuleita. Ulkoiluvarustus. Ovet sisälle ovat
kuitenkin auki.
28.9. ”Höyhenen kevyt on enkelin siipi” Uusia ja vanhoja
lastenlauluja elämästä ja enkeleistä

5.10. Venytelläääääääääääään ja rennosti
liikahdellaan.
Mukana Mira Teräväinen

12.10. Kun toinen äiti onkin pahin kriitikkosi.
Pohditaan somen tuomia paineita. Syysloma

26.10. Perinteet: taakka vai voimavara Meillä oli
aina tapana syntymäpäivinä viedä aamupala
sänkyyn….

2.11. Pyhäinpäivä lähestyy.

Merkitseekö se jotain?
Kokoonnutaan Vanhan seurakuntatalon
pihalle. Viedään yhdessä kynttilöitä
hautausmaalle. Sen jälkeen kahvit ja
mehut sisällä.

9.11. Isänpäivä.

Suurin lahja on

läheisyys. Yllätyksiä ja peliohjeita.

Ei perhekerhoa
23.11. Valmistellaan joulumieltä kotiin ja
sydämiin!

30.11. Tule tänne ja levähdä vähän. Saat
valmista ruokaa vatsalle ja ravintoa sielulle…
(ilmoittautuminen)

7.12. Joulukuusen
ympärillä

Se on koko perheelle tarkoitettu kerho, joka kokoontuu
seurakuntakeskuksen nuorisotiloissa tiistaisin klo 10-11.30. Sinne
on tervetullut koko perhe pienimpiä myöten.
Aluksi sytytämme hiljaisuuden kynttilät ja laulamme Jumalan
kämmenellä. Pysähtyminen ja hiljentyminen ovat tärkeitä sekä
lapsille että aikuisille.
Perhekerho aloitetaan aina yhdessä. Useimmiten yhteisen alun jälkeen
isommat lapset lähtevät alakertaan askartelemaan, leikkimään tai
kuuntelemaan kirjoja. Aikuiset viivähtävät yhteisen aiheen ympärillä
vaihtamassa kokemuksia ja kuuntelemassa vierailijoita. Pienet pyörivät
jaloissa ja sylissä.
Yhteisten ohjelmien jälkeen on lapsilla mahdollisuus saada mehua ja
piparia. Aikuisille on kahvia ja teetä. Perhekerho päättyy yhteiseen
loppupiiriin.
.

ERITYISTÄ HUOMATTAVAA:
* Syyslomalla (vko 42) ei ole kerhoa eikä myöskään viikolla 46.
* Ensimmäisenä adventtina 28.11. on Somerniemellä perhemessu ja adventtijuhla,
jonka yhteydessä jouluaskartelua
* 30.11. ja 1.12. Koko perheen jouluaskartelu klo 17-19 välisenä aikana.
(ilmoittautuminen)
* 10.12 Reitti Jouluun
* Äitien joulunodotusilta Wanhalla srk-talolla 14.12. klo 18.30-21
* Perhekerho jatkuu 25.1.2022
* Meillä on fb:ssa oma ryhmä: ”Someron seurakunnan perhekerho”
Liity ihmeessä 

Lisätietoja: Kirsi Härme 044 7214027, Asta Haukioja 044
7214028,13.11. asti ja siitä eteenpäin Johanna Teräväinen 044
7214020.

