HEI!
TERVETULOA LAPSI-JA PERHETYÖN sivustolle
Seurakuntamme toiminta-ajatus
”Hirvensalmen seurakunta tukee ja rohkaisee ihmisiä elämään
kristittyinä arkisessa elinympäristössään.”
Lapsi on aarre ja perheet ovat aarteita. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen
ja välittäminen ovat perhetyön tärkeimpiä pilareita.
Toivomme, että perheet kokisivat seurakunnan läheiseksi paikaksi, jonne
on hyvä tulla. Toivomme myös, että saisitte rohkeuden ottaa yhteyttä jos
elämässä on asioita, joihin etsitte vastauksia tai tarvitsette kuuntelijaa.
Myös seurakunnan toimintaan voi antaa omia toiveita, joita voidaan
työntekijäresurssien myötä toteuttaa.

Tervetuloa tutustumaan seurakunnan lapsi ja perhetyön toimintaan!

PÄIVÄKERHO

Lapsi on
seurakunnassa
kallisarvoinen
aarre, joka
herkkyydellään
avaa uskon
salaisuutta eriikäisille
seurakuntalaisille.
Lapsi elää uskoaan
hänelle
luontaisesti
liikkuen, leikkien,
tutkien ja iloiten.
Seurakuntaelämässä ollaan rohkeita ja joustavia toimimaan
lapsilähtöisesti ja aikuisjohtoisesti.
Varhaiskasvatusympäristössään lapsi saa elämäänsä arvoja, jotka
kannattelevat hänen elämäänsä nyt ja koko elämänkaaren ajan.
Kirkonkylällä päiväkerho kokoontuu tiistai aamuisin kello 9-11
lastenhuoneen puolella.
Ryhmä on 3-5 vuotiaille. Toiminta alkaa ti 29.8- 13.12.2017
Pienet kerhoeväät ja sisätossut mukaan. 2018 alkaa ti 9.1.

PERHEKERHO
Perhekerhossa tarinoidaan, vaihdetaan ajatuksia, kahvitellaan,
askarrellaan sekä lauletaan ja leikitään sekä kerhon loputtua
kokoonnutaan yhteiseen hartauteen.
Perhekerho tarjoaa vertaistukea ja mukavaa yhdessäoloa kahvikupillisen
äärellä. Ja kerran kuukaudessa valmistamme yhdessä maittavan aterian.
Perhekerho kokoontuu kirkonkylän seurakuntakodilla joka
keskiviikko.
Voitte tulla jo kello 9 alkaen - 9.30 aamupala ja n. 10.45
loppuhartaus, päättyy noin kello 11.
Toiminta alkaa ke 30.8–13.12.2017. Aloitamme 2018 ke 10.1.
Lisätietoja Lastenohjaaja Marja-Leena Liukkonen
puhelin 040-0143695
Toiminnassa mukana Päivi-pappi, Piitta-kanttori ja vakiona
Marja-Leena
1-4 luokkalaiset ovat saaneet kirjekutsut seuraaviin kerhotoimintoihin:
KAAKAOPYHÄKOULU kokoontuu koulupäivien mukaisesti tiistaisin
seurakuntakodin lastenhuoneessa kello 13–15.30 (ei koulujen lomaviikoilla).
Pyhäkoulu on suunnattu 1-4 luokkalaisille. Pyhäkoulussa tarjotaan pieni
välipala ja kaakaota. Aloitamme ti 29.8- 12.12.2017. 2018 ti 9.1.
Tervetuloa ”Tyttikseen”
Tyttökerhossa askarrellaan lähinnä jäte - ja luonnonmateriaaleista.
Lauletaan laulutuulilauluja ja nautitaan pieni välipala.
Kokoonnumme seurakuntakodin lastenhuoneessa torstaisin klo. 13- 15.
Aloitamme yhdessä toiminnan to 14.9- 30.11.2017. 2018 alkaa to 18.1.
Seurakunnan toiminnasta saatte lisätietoja Lastenohjaaja Marja-Leena
Liukkoselta puh.040-0143695.

KESÄTOIMINTAA LEIRINIEMESSÄ!

Kesällä 2015 päiväleiriläiset valmistivat ikiomat akvaariot.

Kesäkuussa lapsi - ja perhetyö tarjoaa lasten ja varhaisnuortenleirejä
seurakunnan leirikeskuksessa Leiriniemessä ja kesäkerhoa
seurakuntakodin lastentiloissa.
Perheille järjestämme perheleiripäivää tai vaihtoehtoisesti olemme
tehneet muutamana vuotena linja-auto retken naapurikaupunkiin.

Kesän 2015 tyttöjen ja poikien leiri leiriniemessä. Leireillä oli teema-aiheena Pietari.
Näin valtaisa lasten kädentöinä toteutettu "kalasaalis " täydensi Jumis-Messun alttaria.

KESÄN 2017 LASTEN LEIRIT: SUOMI 100 vuotta!

LUONTOALTTARILLA: OMAT KODIT!

