PIENEN SEURAKUNNAN KESÄ 2019
Lapsiperheille järjestetään monenmoista kivaa toimintaa kesäkuun ajan!
Perhepäivät Simeon- salissa (Pikkuympyräkatu 34, Hamina) -maanantaisin 3.6 ja 10.6
sekä keskiviikkoisin 5.6 ja 12.6. klo 9.00-13.00 p. 0408447925
Perhepäivät Virolahden kirjaston piha-alueella (Rantatie 9, Virolahti) tiistaisin 4.6
ja 11.6 klo 14.00-15.30. p.0505262494
Perhepäivät Lypsyniemessä (Lypsyniementie 41,Virolahti) keskiviikkona 19.6 ja
torstaina 20.6 klo 9.00-14.00. p.0505262494
Perhepäivissä on monipuolista toimintaa ja uusia tuttavuuksia sekä lapsille että aikuisille. Toiminta tapahtuu
pääsääntöisesti ulkona. Tarjolla on pikkupurtavaa vapaaehtoisella maksulla ja rastiratoja, kisailua sekä piknik-päivä.
Lypsyniemen perhepäivissä on myös mahdollisuus saunoa ja uida!

Juhannusjuhla Lypsyniemessä (Lypsyniementie 41,Virolahti) perjantaina 21.6.2019
Koko seurakunnan yhteinen juhannusjuhla Lypsyniemen leirikeskuksessa juhannusaattona klo 14.00 alkaen.
Juhlassa on ohjelmaa myös perheen pienimmille klo 14-17 välisenä aikana, joten kannattaa tulla viettämään
juhannusta Lypsyniemeen koko perheen voimin! Juhliin voi tulla oman aikataulun mukaan, sillä tilaisuus kestää aina
iltaan saakka. Juhlien aikana palvelee seurakunnan kahvio, mutta mukaan voi ottaa myös omat eväät.

Perheleiri Vehkarinteessä (Vehkarinteentie 100, Kannusjärvi) ma 24.6- ke 26.6.2019.
Perheleirit rakentuvat kiireettömälle yhdessäololle. Leirimaksu on aikuisilta 30 €, 4-15-vuotiailta 20 € ja alle 4vuotiaat leireilevät maksutta. Leirille ilmoittaudutaan 6.5-12.5 välisenä aikana seurakunnan nettisivujen kautta
kohdasta ilmoittautuminen.

Esikoululaisten kaupunkileiripäivät Husulassa
(Joukahaisentie 23 c 17 Husula)
T0 6.6 klo 8-16 ja PE 7.6. klo 8-16 tai TO 13.6 klo 8-16 ja PE
14.6. klo 8-16

Lasten päivät eskarilaisille-tokaluokkalaisille Lypsyniemessä
(Lypsyniementie 41 Virolahti)
MA 17.6 klo 8-16 ja TI 18.6 klo 8-16.
Päivien ohjelmaan sisältyy niin toiminnallisia tuokioita kuin vapaata oleilua.
Leiripäivät ovat maksuttomia ja niiden aikana tarjotaan lapsille lounas ja
välipala.Ilmoittautumiset 12.5 asti seurakunnan nettisivujen kautta
kohdasta ilmoittautumiset.

Tervetuloa mukaan!
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