Kerhoja ja toimintaa varhaisnuorille!
Pornaisten seurakunta järjestää kerhotoimintaa varhaisnuorille
eli alakouluikäisille. Kerhoihin liittyviin kysymyksiin vastaa
nuorisotyönohjaaja Jemina Korkiamäki jemina.korkiamaki@evl.fi
tai 040 586 3577
www.pornaistenseurakunta.fi/toiminta/varhaisnuorille/
Kerhojen syyskausi alkaa viikolla 36 ja kerhot päättyvät
toukokuussa viikolla 20. Kerhoja ei ole pyhäpäivinä ja koulun loma-, tai
vapaapäivinä. Kerhot ovat ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua
ennakkoon. Kerhoon voi tulla myös kesken kauden!

Pyhäkoulu (ti 1.9. alkaen)
Tiistaisin klo 17:30 – 18:15 Seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa (ja
pihalla) Pyhäkoulu on 4 –10-vuotiaille lapsille. Pyhäkoulu on kerhoihin
rinnastettavaa pienten ja kouluikäistenlasten toimintaa. Pyhäkoulussa opitaan
elämän perusasioita; kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi
kokemista ja Jumalan hyvyyteen ja huolenpitoon luottamista.
Pyhäkoulussa käytetään paljon raamatunkertomuksia.

!!! AINAKIN SYYSKUU KERHOILLAAN ULKONA !!!

Pyhäkoulussa käytetään samoja menetelmiä kuin muussakin lasten toiminnassa:
kerrontaa ja keskustelua, askartelua, musiikkia ja näyttelemistä, leikkiä, liikuntaa
ja kuvallista ilmaisua, vietetään juhlia ja tehdään retkiä esim kirkkoon.
Pyhäkoulunopettajina toimivat Emilia ja Riina

Puuhakerho (ma 30.8. alkaen)

Varkkaterveisin

Maanantaisin klo 18:00 – 19:00
Seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa (ja
pihalla) . Puuhakerho on 1.– 4.lk lapsille. Kerhossa
leikitään, pelataan, ulkoillaan (aina ulkovaatteet
mukaan!!), piirretään ja puuhaillaan monipuolisesti.
Kerhon ohjelmassa ja toiminnassa näkyy
vuodenaikojen vaihtelu ja kirkkovuoden juhlat, sekä
kerholaisten toiveet. Puuhakerhoa pitävät
kerhonohjaajat
Aada, Maya ja Ruusu

Jemina Korkiamäki / nuorisotyönohjaaja
jemina.korkiamaki@evl.fi / 040 586 3577

Maria Erkkilä / Lapsi- ja perhetyön pastori
maria.erkkila@evl.fi / 040 861 7448

Tervetuloa kirkkoon!
Perhemessu, Tenavakirkko, Kummikirkko…
Jumalanpalveluksissa on monta kertaa
vuodessa erityisesti lapsille ja perheille
suunnattua ohjelmaa.

Lasten liikuntakerho (ma 30.8. alkaen)
Maanantaisin klo 17:30 – 19 :00 Parkkojan
koulun liikuntasalissa (ja pihalla). Kerho on 1.–4lk
lapsille. Kerhossa leikitään, pelataan ja nautitaan
liikunnasta. Kerhon tavoitteena ei suinkaan ole
kilpaileminen tai kova hikoilu vaan uusien leikkien ja
lajienkin kokeileminen. Kerhossa pelataan paljon
joukkuelajeja ja toimitaan ryhmissä. Lasten
liikuntakerhoa pitävät kerhonohjaajat
Miika ja Toni

Perinteisiä lasten 10-synttäreitä päästään toivottavasti juhlimaan seukkarilla
taas la 10.10. 😊 Seuraa tiedotusta viikkotoiminnasta ja tulevista
tapahtumista seurakunnan kotiin jaettavasta kuukausitiedotteesta ja
nettisivuilta, sekä facebookissa ja instagramissa.
@po_se_kirkko
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