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Olemme kristittyjen yhteisö, joka tekee työtä

tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla
ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

iin siihen, kuinka
Lapsityön kursseilla keskitytt
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Väläyksiä
Raamatun opettaminen
lapsille -kurssit 1 & 2
Kesän aikaan meillä oli kaksi
kotoista ja käytännönläheistä lapsityön kurssia. Ykköskurssilla keskityimme siihen,
kuinka kertoa evankeliumi
Jeesuksesta ja opettaa Raamattua ei-uskovalle lapselle.
Kakkoskurssilla vastaavasti
syvennyimme Jeesukseen
uskovan lapsen hengelliseen opettamiseen ja varustamiseen.
Kurssilaisia oli eripuolilta
Suomea, Helsingistä Kuhmoon. Mukana oli myös lapsiperheitä, jotka toivat oman
pirteän lisänsä kursseihin.
Kakkoskurssilla päästiin välillä leipomaan ja mansikatkin saatiin kerättyä, perattua
ja pakastettua.
Iloitsisin suunnattomasti
molemmilla kursseilla kotoisasta ja rennosta ilmapiiristä ja keskinäisestä yhteydestä, mikä keskuuteemme
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muodostui heti alusta alkaen. Vaikka kaikki järjestelyt
vaativat kovasti työtäkin,
niin koen, että tätä haluan
koko sydämisesti tehdä.
Vaikka kurssin jälkeen väsyttikin ja omat joka kertaiset epäonnistumisen suossa
rypemiset jouduin läpi käymään, niin olen kursseista
äärettömän kiitollinen ja
innostunut. Palautekin kursseista oli innostavaa ja rohkaisevaa; monet kertoivat
saaneensa eväitä ja innostusta raamatun opettamiseen lapsille, mutta moni
sai rohkaisua ja varustusta
myös oman uskon elämänsä hoitamiseen. Ajattele,
lapsityön kurssista aikuinen
ihminen saa eväitä omaan
uskon elämäänsä! – Sellaista
tekee vain Jeesus!
Kiitos kurssilaiset, kouluttajatoverit ja keittiöväki kurssista! Ja kiitos ystävät, jotka
muistitte meitä rukouksin!
Syksyllä sitten luvassa ykkös-

Kesään kuului myös muutama toripäivä, jollo
in kohdattiin ihmisiä
ja jaettiin evankeliumia. Kuvassa Goljat -tark
kuusheittopeli.

kurssi kolmena viikonloppuna, jos Herra suo. Tervetuloa
mukaan!

Lasten toimintaa
Kotoista elämää, Raamattua
ja rukousta, tavallisen hyvää
ruokaa ja vähän herkkujakin,
pelejä ja leikkejä, leipomista
ja laulamista, yhdessäoloa ja
ikimuistoisia keskusteluja ja
tietenkin vesisotaa, vaikka

heinäkuun alussa olikin aika
kylmä sää.
Näistäpä aineksista kesänleirit koostuivat. Ei ulkoisesti mitään hienoa ja suurta,
mutta uskon, että taivaallisesta näkökulmasta katsottuna hyvinkin merkittävää!
Eräänä iltana istuin erään
leiriläisen sängyn reunalla,
kun hän itki ja kertoi tuskaansa vanhempiensa eron

teisestä tekemisestä

iin yh
Lasten leireillä nautitt

tähden. Hänen kipunsa, turvattomuutensa ja pelkonsa
oli suunnaton. Avuttomaksi
itseni koin, mutta kuinka
mahtavaa on kuitenkin, kun
saan ohjata lasta turvautumaan kaiken tuskankin keskellä Jeesukseen, joka ei koskaan hylkää eikä jätä. Pieni ja
muilta huomaamaton hetki,
mutta itse Jeesus oli varmasti läsnä, kun lapsen kanssa
yhdessä rukoilimme Jeesukselta apua lapsen ja hänen
perheensä tilanteeseen. Turvaisa hymy kasvoillaan hän
painoi päänsä tyynyyn.
Tämän leiriläisen ja tämän
hetken tähden, kannatti leiri
järjestää. Mutta hän ei ollut
ainut, monta muutakin tilannetta ja lasten asiaa kohtasin,
jotka vakuuttivat minua jälleen kerran siitä, että tehtävämme on antaa aikaamme
lapsille, ohjata heitä Jeesuksen luo ja tuoda Jumalan sanaa heidän elämäänsä, jotta
hekin voisivat löytää elämälleen vahvan perustuksen ja
turvan Jeesuksessa, ja pelastua Taivaaseen.

Jumala tekee tänäänkin
ihmeellistä työtä lasten parissa, auttaen ja pelastaen!
Kiitos Jeesus ja kiitos vastuunkantajat, jotka mahdollistitte leirien järjestämisen!
Ja kiitos ystävät, jotka muistitte rukouksin!
Syyskuun alusta aloittelemme jälleen viikoittaisia
perjantai-iltojamme kouluikäisille lapsille ja lokakuulla
on luvassa viikonloppuleiri,
jos Herra suo.
Rukouksissamme ja haaveissamme on myös saada
kuvattua raamattuopetusohjelmaa lapsille, joka tulisi
näkyviin netin ja kenties
jonkun tv-kanavan kautta.
Pilottihankkeemme on siinä
pisteessä, että kuvausstudio
on jo valmis ja ihan pian pääsemme kuvaamaan − suurin haaste taitaa olla minun
omat pelkoni ja jännitykseni.
Suljethan rukouksiin tämänkin projektin, että siinä voisi
tapahtua Jumalan tahto kaikessa ja ohjelmat saisi olla
kirkastamassa yksin Jeesusta.

ja leikeistä.

Muuta elämää
Kesään on kuuluneet myös
sunnuntaiset Koti-iltamme
sekä juhannusaaton juhannusjuhla. Onpa käyty muutamilla lähialueiden toreillakin kohtaamassa ihmisiä
ja jakamassa evankeliumia

Goljat-tarkuusheittopelin
kanssa.
Tämän kesän projekteihin tuli myös mm. talomme
maalaus; kiitos ystävät, jotka autoitte niin kättentöin
kuin taloudellisestikin! Nyt
on kodissamme uusi, siisti
ja kestävä maalipinta! Toki

Haaveissamme on
kuvata raamatunopetusohjelmaa
lapsille. Studio on jo
valmiina ja testiversiota
pääsemme kuvaamaan
lähiaikoina, jos Herra suo.
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jälkityötä vielä riittää, mutta
eiköhän nekin pikkuhiljaa
valmiiksi saada… Pieni talkoopoppoo kävi myös korjaamassa roskakatoksemme,
kiitos siitäkin!
Ja kyllähän meillä täällä
tätä arkipyöritystä on jos
jonkinlaista, ei käy aika pitkäksi, mutta siunaushan
se on, että meillä on tällaiset tilat käytössä, meillä on
ruokaa mitä syödä ja tarjota
muillekin ja nyt meillä on
myös selkeä suunta, mikä
meidän tehtävämme tässä
kodissa on: tavoittaa Suomen lapset kristinuskon
sanomalla ja tarjota lapsille
mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus ja kasvaa
Hänen opetuslapsenaan.

Rukoilethan ymmärrystä,
rohkeutta ja Jeesuksen veren suojaa siihen, että todellakin voisimme elää ja toimia
lasten parhaaksi; olla mukana siinä, että evankeliumi
Jeesuksesta menisi eteenpäin Suomen lasten parissa
yhä suuremmalla pauhulla.
Suuren suuri kiitos ystävämme, kun uskollisesti jaksatte
rinnallamme kulkea rukouksin, käytännön töin ja taloudellisestikin! Saamme elää
Jeesuksen hyvässä huolenpidossa ja johdatuksessa!
Jeesuksen haltuun,
ystäväni!
Marika

n
Päärakennuksemme sai elokuu
alussa uuden maalipinnan.
Maalausprojektiin osallistui
muutaman ammattilaisen
lisäksi paljon talkoolaisia.
Talkoolaisista oli suuri apu,
talkootunteja projektissa
kertyi noin 300. Suuri kiitos
kaikille talkoolaisille!

Raamatun opettaminen lapsille -kurssit (ROL)

Tahdotko kertoa

lapsilleJeesuksesta
ja opettaa heille Raamattua?
Kaipaatko ideoita, innostusta
ja kenties rohkeuttakin
lasten parissa toimimiseen?

Kurssit on tarkoitettu: kaikille, jotka haluavat viedä evankeliumia lasten maailmaan ja opettaa heille Raamattua;
pyhäkoulun opettajille, kerho-ohjaajille, opettajille, äideille, isille, isovanhemmille, kummeille, nuorisolle: 12 vuoden ikä riittää
ROL 1-kurssin sisältö:
Evankeliumin perusasioiden opettaminen lapsille,
lapsen ohjaaminen Jeesuksen tuntemiseen, raamatunlauseen
sekä Uuden Testamentin kertomuksen opettaminen sekä
opetusta tukevat työvälineet. Kurssi koostuu oppitunneista,
käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä jakamisesta.
ROL 2-kurssin sisältö:
Jeesukseen uskovan lapsen hengellinen opettaminen ja
varustaminen sekä opetusta tukevat työvälineet. Opetusaiheina
mm. rukous, raamatunlukeminen, todistaminen, lähetystyö,
Vanhan Testamentin kertomuksen opettaminen. Kurssi koostuu
oppitunneista, käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä
jakamisesta.
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ROL 1-moduulikurssi syksyllä 2017
moduuli 1: 16.-17.9.2017
moduuli 2: 14.-15.10.2017
moduuli 3: 17.-19.11.2017

ROL 2-moduulikurssi keväällä 2018
moduuli 1: 20.-21.1.2018
moduuli 2: 17.-18.2.2018
moduuli 3: 16.-18.3.2018

ROL 1-kurssi kesällä 2018
6.-10.6.2018

ROL 2-kurssi kesällä 2018
1.-5.8.2018

Emme peri kurssista osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia sekä lisätiedot:
www.lehtomaenkoti.net ▪ 044 0 271 325 ▪ marika.huusko@lehtomaenkoti.net
Kurssin järjestävät:
Lehtomäen koti ▪ www.lehtomaenkoti.net
Lastenmissio ▪ www.lastenmissio.fi

Ä

lkää entisiä muistelko, älkää menneistä
välittäkö. Katso, minä
teen uutta; nyt se puhkeaa
taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien
korpeen, virrat erämaahan.
Jes 43:19
Oletko koskaan ollut elämässäsi tilanteessa, että olisit
mieluummin jäänyt muistelemaan menneitä, kuin
lähtisit rohkeasti eteenpäin?
Lehtomäen kodin ystävänä
olet ehkä useinkin viime vuosina miettinyt, miten tästä
eteenpäin? Jorman vakava
työtapaturma toi tullessaan
Lehtomäkeen niin suuret
muutokset, että sitä kestää
ihmetellä lopun elämää.
Kaikesta huolimatta Jumala on sama eilen, tänään
ja iankaikkisesti. Hän on kaiken yläpuolella, Hän johtaa
kaikkea ja kaikkia. Jumala ei
muutu, vaan on kaikkivaltias
ikuisesti.
Lehtomäessä työn painopiste on siirretty lapsiin
ja perheisiin. Miksi näin?
Lehtomäen kodin toiminnanjohtajana Marikalla on
selkeä ja vahva näky lapsityöstä. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni lapsi
saisi löytää Jeesuksen elämäänsä. Kun saa tulla lapsena uskoon, pelastuu koko
elämä. Tämä on myös Jumalan tahto ihmisen elämässä.
Muutama viikko sitten

Uutta kohti rohkeasti Herraan luottaen
olin mukana Lehtomäessä
lapsityön kurssilla. Viisi päivää kestävän käytännön läheisen kurssin aikana koin
hienoa perheväen yhteyttä
niin kurssilaisten, kouluttajien, kuin Huuskon perheen ja
keittiöväen kanssa. Minulla
ei ole sanoja joilla sitä sinulle
kuvaisin, koska se on koettava. Kurssit jatkuvat syksyllä,
joten mukaan vaan.
Marikan kanssa olemme
ystäviä ja työkavereita. Olen
myös vuosien varrella saanut nähdä, miten Jumala on

kasvattanut Marikaa paikalle, jossa hän tällä hetkellä on
Lehtomäessä.
Jotta Jumalan työ menisi
eteenpäin tarvitsee Marika
kaiken tuen ja rohkaisun,
sekä rukouksemme. Muistetaan rukouksin myös Railia ja
Jormaa, sekä koko Huuskon
perhettä.
On suuri etuoikeus olla
mukana ja nähdä, miten Jumala tekee uutta. Se on nyt
taimella, mutta kasvaa koko
ajan. Jumala tekee tiet korpeen. Minulle se kertoo siitä,

että miten tuo Lehtomäki on
vähän kuin korvessa, mutta
niin vaan eri puolilta Suomea ihmiset löytävät tiensä
sinne.
Jumala tekee myös virrat
erämaahan. Usein on niin,
että sydämemme on kuin
tuo kuiva erämaa ja kaipaa
Jumalan sateen kostutusta.
Jumala on luvannut, että
elävän veden virrat tulvivat
kuiviin sydämiimme.
Olethan mukana oikein
isolla sydämellä.

Jos Jumala on sinut kutsunut rukoilemaan – rukoile.
Jos Jumala on kutsunut sinut uhraamaan omastasi – tee niin.
Jos Jumala on kutsunut sinut palvelemaan vaikka keittiöllä– tule rohkeasti mukaan.
Jos Jumala on kutsunut sinut lasten leireille vastuuseen – ilmoittaudu Marikalle.
Jokaiselle löytyy varmasti lahjojensa mukaista tekemistä. Jumala iloitsee siitä,
miten Hänen istutuksensa puhkeaa taimelle,vaikka me emme sitä vielä huomaisikaan.
Ole siunattu,
Helena Vähäkangas

Sinulle, joka etsit

ideoita ja materiaalia

lapsityöhön!
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Huikean hieno tehtävä!

O

len usein elämässäni miettinyt sitä, kuinka ne ihmiset jotka eivät tunne Jeesusta, jaksavat tätä elämää.
Muistan miettineeni tätä jo pienenä poikana, kun
elämä toi mukanaan jotain murhetta ja tuskaa. ”Minulla
on Jeesus. Hän antaa kaiken anteeksi, Hän lohduttaa, tukee ja auttaa. Häneen voi turvata, koska hän on voittanut
kuoleman vallan. Minulla ei ole mitään hätää − mutta entä
kaikki ne, joilla ei ole Jeesusta?”
Parasta mitä olen elämässäni saanut, on juuri tämä:
olen saanut jo pienenä oppia tuntemaan Jeesuksen omana Vapahtajana. Ja se on edelleen koko elämäni pohja ja
turva. On aivan käsittämättömän upeaa, kun on Jeesus,
johon saa turvata kaikissa elämän mutkissa ja mäissä.
Koska itse on löytänyt jo pienenä maailman kalleimman aarteen, haluaisi että, myös muut löytäisivät sen. Ja
mikä olisi hienointa − tietenkin se, että mahdollisimman
moni löytäisi Jeesuksen jo lapsena. Silloin ei tarvitsisi välttämättä käydä niin monia kierroksia maailman heiteltävänä. Ja jos sinne eksyykin, on aina mahdollista palata, kun
on tiedossa, mistä apu löytyy. Monella aikuisena uskoon
tulleella löytyvät muistot lapsuuden pyhäkouluista ja siellä kylvetystä uskon siemenestä.
Lehtomäen kodin uusi näky tavoittaa Suomen lapset
kristinuskon sanomalla on näky, johon monen kristityn
sydän pitäisi sykkiä. Onhan kyseessä näky, jossa yhdistyy
kaksi suurta asiaa: Jeesuksen antama lähetyskäsky viedä
evankeliumia niille, jotka sitä eivät tunne ja kohderyhmä,
joka pitäisi olla mielissämme aina etusijalla.
Miksi näin? Jeesus itse asettaa lapset etusijalle. Hän toimi vastoin silloista ajatusmallia, otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Kun toiset estelivät, Hän sanoi: ”Sallikaa lasten
tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Mark.
10: 14:15

Lapset ovat valmiita kuulemaan Jumalan ääntä, me
usein suljemme korvamme. Lapset ovat nyky-yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa. He joutuvat kärsimään
meidän vanhempien itsekkyyden tähden. Ja eikös ole
niin, jos lapsista lähtee herätys, on maamme tulevaisuus
pitkälle turvattu. Heidän uskonsa voi kannatella maatamme monet vuosikymmenet.
On mahtavaa olla mukana työssä, jonka päämääränä
on tavoittaa kaikki Suomen lapset evankeliumilla. Tehtävä on iso ja haastava − olethan sinäkin mukana!
Siunaten,
Mika Huusko
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Kaikenikäisten

Koti-illat
parittoman viikon sunnuntaisin klo 16

Seuraavat illat: 3.9. ▪ 17.9. ▪ 15.10. ▪ 29.10.
1.10. ei iltaa. (Syyspäivät)

Ohjelmassa:
▪ kahvitarjoilu alussa ja lopussa
▪ tilaisuuden alussa lastenlaulut ja raamattuopetus,
joka sopii lapsille ja aikuisille
▪ toisinaan vieraileva puhuja
le
Tu aan!
▪ rukousta, yhteislauluja, yhdessäoloa
k

u

m
Lasten leikki- ja pelailuhuoneet käytössä
lapsille suunnatun raamattuopetuksen jälkeen.

Materiaalipaja
ja talkoopäivä
KESKIVIIKKOISIN
9.00 aamukahvi/tee
11.30 lounas
14.00 päiväkahvi/tee, hartaus- ja rukoushetki
Mukaan voi tulla siihen aikaan päivästä kuin itselle sopii.
		 Luvassa erilaisten lapsityön materiaalien
		 valmistusta (puu/tekstiilityöt) sekä kiinteistö- ja
pihatöitä, siivousta ja
keittiöhommia, sen mukaan,
mitä milloinkin on tarve tehdä.
TERVETULOA MUKAAN!
Lisätiedot Marikalta: 044 027 1325, marika.huusko@lehtomaenkoti.net
Merkkaa kalenteriin!

Joulujuhla
Lehtomäen kodilla 17.12 klo 13 alkaen

Ystävämme

Tämä on Lehtomäen kodin ystäväkirje,
joka lähetetään maksutta kaikille
halukkaille. Voit tilata kirjeen
sähköpostiisi tai postilaatikkoosi.

Siilinjärveläinen perheenisä Jussi Kantele:

”Tässä tilanteessa näen lapsityön
yhdeksi avaintekijäksi
Jumalan valtakunnan työssä.”
1. Kuinka olet löytänyt tien Lehtomäen kotiin?
Ensimmäisen kerran olen Lehtomäen kodista kuullut puhuttavan jo lapsena
kotona. Silloin isäni vieraili Lehtomäessä joitakin kertoja. Itse kävin paikan
päällä ensimmäisen kerran Päivö Parviaisen kutsusta ehkä joskus 2006 vuoden tienoilla. Varsinainen yhteys on muodostunut vasta viime vuosina Lehtomäen kodin nuoren polven kautta.

2. Miksi kristillinen lapsityö on mielestäsi tärkeää?
Evankeliumin levittäminen on mielestäni tärkeää. Se on tehtävä, jonka Jeesus Kristus seuraajilleen antoi ja siinä on kysymys ihmisen pelastuksesta tai
hukkumisesta. Mikäpä olisi tärkeämpää? Itse koen yhteiskunnassamme vallitsevien arvojen etääntyvän niin perinpohjaisesti kristillisyydestä, että usein
opetus ja evankeliointi on aloitetta aivan perusasioista. Tässä tilanteessa
näen lapsityön yhdeksi avaintekijäksi Jumalan valtakunnan työssä.

3. Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen saanut jotakuinkin kristillisen kasvatuksen ja taustalla on siis uskova
koti. Näen oman uskoni muodostumisen kasvuna. Lapsuuden jälkeen kasvoin kauemmas ja kauemmas Jumalasta ja kristillisyydestä. Jossain vaiheessa kasvu kuitenkin kääntyi takaisin kohti kristillisyyttä ja Jeesusta.

4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen on minulle arkinen tukisauva. Se on myös jatkuvaa kasvua.
Toivon mukaan kasvua kohti Jumalan tahdon mukaisuutta ja myös sitä että
teen osani Jeesuksen meille antaman tehtävän täyttämisessä.

5. Miksi haluat olla Lehtomäen kodin toiminnassa mukana?
Lehtomäen kodin toiminnassa mukana oleminen on minulle osa tätä tehtävän täyttämistä. Se on myös osaltaan ohjaamassa omaa kasvuani kohti
päämäärää.

Tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä
www.lehtomaenkoti.net
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325
Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18
BIC: OKOYFIHH
Viitenumerot:
Yleiskannatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Marika Huusko (työntekijä). . . . . . . . . . . 1038
Lapsityö (tapahtumat, leirit ja
niihin tarvittavat materiaalit). . . . . . . . . 1041
Lapsityön koulutukset . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Rahankeräyslupa:

Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2016/417
(myönnetty 22.8.2016)
Toimeenpanoaika:
22.8.2016-30.6.2018
Toimeenpano-alue: koko Suomi
Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Käyttötarkoitus ja -aika: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämiseen
sitä mukaa kun kuluja syntyy. Rahankeräyksen
hoitaa Lehtomäen koti.

6. Millaisia terveisiä haluat lähettää Lehtomäen kodin ystäville?
Matt.9:36-38 Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat
nääntyneet ja hyljätyt niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi
opetuslapsillensa: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon
Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.”
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä
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7-12 -vuotiaille

Lehtomäen kodilla Nilsiässä

Syyspäivät
Lehtomäen kodin

30.9.-1.10.2017

Lauantai 30.9.
10.00 Kahvitarjoilu
10.30 Ystäväseurat ”Kristusta jos ei tunneta, kuljetaan ilman toivoa”
Mukana mm. Matti Kostamo, Leo Mehtälä
Musiikissa Joosua Tolvanen
12.30 Opetus Mika Ebeling ”Jeesus ja lapset”
13.30 Ruokailu
14.30 Ajankohtaistilaisuus ”Taistele lasten elämän puolesta!”
Tilaisuuden opetus Pekka Siitonen
16.00 Opetus Mia Puolimatka
”Myötätunto ja pahuus langenneessa maailmassa”
17.00 Kahvitarjoilu

Sunnuntai 1.10.
10.00 Messu, Nilsiän Kirkko
Saarna Mika Ebeling, liturgi Eino Keihänen
11.30 Ruokailu
12.30 Opetus Mika Ebeling ”Vartija, mikä hetki yöstä on?”
13.30 Ystäväseurat ”Maailmamme on koditon, sinun luonasi kotimme on”

Ter
vetu
= Lapsille oma opetushetki alakerrassa
loa!
Lasten leikkihuone käytössä koko tapahtuman ajan.
Lapset:

Perjantai-illat
Perjantaisin klo 17-20 vietämme iloista
yhteistä iltaa kivojen kavereiden kanssa. Illan
ohjelmassa Essi ja Elmeri -muppetit, rukousta,
yhteislauluja, raamattuopetus, monenlaista
mukavaa tekemistä ja tarjolla on tietysti myös
iltapala ja jotain herkkujakin :)
Syksyn eka ilta 1.9. ja viimeinen 15.12.
Iltaa ei ole 20.10. (syysloma)

Syysleiri
27.-29.10

Aloitus pe klo 17, päätös su klo 14
Ilmoittaudu viim. 13.10.
Ohjelmassa samoja juttuja kuin pe-illoissa,
mutta aikaa kaikkeen on paljon enemmän.
Lisätiedot ja leiri-ilmoittautumiset:
Marika, 0440 271 325
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
www.lehtomaenkoti.net

Tarvitsetko kyytiä?
Kuljetamme kyytiä tarvitsevat Nilsiän keskustasta.
Kyyti lähtee linja-autoasemalta klo 16.30. ja palaa
n. 20.30. Kyytiin voi nousta myös Tokmannin
pysäkiltä. Laitathan textarin etukäteen,
jos olet hyppäämässä kyytiin!

Tervetuloa!

