VARHAISNUORET
2019–2020

Kerhot ja leirit muualla

Kerhot Laajasalon kirkon kerhosiivessä, Reposalmentie 13
•

•
•
•

•
•

TUPA parittomien viikkojen maanantaina klo 17–19.
Kerhossa on sekä ohjattua että vapaata toimintaa perheille tietyllä
teemalla. Alle kouluikäiset lapset ovat tervetulleita vanhemman kanssa,
kouluikäiset voivat tulla itsenäisesti. Alkaa 9.9. Ei ilmoittautumista.
VarkkaTupa tiistaisin klo 14–16. Vapaavalintaisesti askartelua, yhteisleikkejä, pelailua ja hengailua kavereiden kanssa. Lopuksi hiljennyttään
hetkeksi yhdessä. Alkaa 20.8. Ei ilmoittautumista.
GRAFTIS keskiviikkoisin klo 13.30–14.30. Kädentaitokerhossa askarrellaan kirkkovuoden teemojen mukaisesti. Mukaan mahtuu 30 lasta.
Alkaa 4.9. Ilmoittautuminen.
Tyttökerho keskiviikkoisin klo 15–16, 3.–5.-luokkalaisille tytöille.
Kerhossa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä vietetään
aikaa yhdessä. Kerhossa viihdytään, keskustellaan ja saadaan tukea.
Mukaan mahtuu 20 tyttöä. Alkaa 4.9. Ilmoittautuminen.
PERIODI-kerhossa torstaisin klo 13.30–14.30 on teemallisia kokonaisuuksia, jossa käytetään ilmaisutaitoa monipuolisesti. Mukaan mahtuu
20 lasta. Alkaa 22.8. Ilmoittautuminen.
Teatterikerho PikkuParatiisi torstaisin klo 15.30–17. Harrasteryhmä,
jossa läsnäolo on sitovaa. Kerhossa opetellaan teatteritaiteen perusteita
sekä valmistetaan yhteisiä esityksiä. Aikaisempaa harrastuneisuutta ei
tarvita, vaan intoa oppia ja tehdä teatteria. Teatterikerho on 2.–6.-luokkalaisille. Mukaan mahtuu 20 lasta. Alkaa 22.8. Ilmoittautuminen.
Kerhot ovat maksuttomia, ja ne toimivat kristilliseltä arvopohjalta.
Tämän sivun kerhot / ilmoittautuminen tekstiviestillä ohjaajille:
Margit Pulkkinen, p. 050 380 1534 tai
Marika Pulkkinen, p. 050 378 0672.
Laita viestiin kerhon nimi, lapsen nimi ja ikä
sekä huoltajan yhteystiedot.

Kokkikerhot (Saila)

Laajarannassa Humalniementie 15
• maanantaisin klo 16–17.30
• tiistaisin klo 16–17.30
• torstaisin klo 16.30–18

11–13.10.2019 Lohirannassa

Sählykerhot (Make)
•
•

tiistaisin klo 16–17
Tahvonlahden ala-asteella
torstaisin klo 16–17
Roihuvuoren ala-asteella

Kaakaoklubi (Saila ja Make)

Roihuvuoren kirkolla Tulisuontie 2
keskiviikkoisin klo 15.30–17
Alkuhartaus, kaakaota ja voileipiä.
Yhteisleikkejä, pelailua, hengailua
kavereiden kanssa. Mukana isosia.
Roihuvuoren seurakunnan
nettisivut:
www.roihuvuorenseurakunta.fi
Varhaisnuorten ja nuorten
omat nettisivut:
www.laajaranta.fi

Tämän sivun kerhot ja leirit /
tiedustelut ja ilmoittautumiset
ohjaajille:

Lapsi- ja nuorisokuoro Sonórus
maanantaisin klo 16 Roihuvuoren kirkolla

Marko Anttila
p. 050 384 9055
marko.anttila@evl.fi

Tiedustelut:
kanttori Hannele Filppula, p. 050 380 1499, hannele.filppula@evl.fi

Saila Lavonen
p. 050 353 7979
saila.lavonen@evl.fi

Tulisuontie 2

Tyttöjen ja poikien
syysleiri

Lähtö perjantaina klo 16 Roihuvuoren kirkolta ja n. klo 16.15
Laajasalon kirkon parkkipaikalta. Paluu sunnuntaina n. klo 13
Laajasaloon ja Roihuvuoreen.
Mukaan mahtuu 15 ensiksi
ilmoittautunutta tyttöä ja 15
poikaa.
Leirin hinta on 35 €/sisaralennus
(30 €/hlö). Leirimaksu sisältää
kuljetukset, täysihoidon ja tapaturmavakuutuksen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Makelta.

Tyttöjen ja poikien
kevätleiri

13–15.3.2020 Lohirannassa
Huom. samat tiedot kuin syksyn
leirissä.

Puuhapäivät
ala-asteikäisille,
sisältää kesäleirin

1.–5.6. ja 8.–12.6.2020
Laajarannassa
Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

