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Sommar 2018
Gudstjänster och Högmässor
3.6-17.6, 1.7-29.7
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka
kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka
23.6
kl.13 Högmässa i Munksnäs kyrka
24.6
kl.10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka
3.6-12.8
kl.16.30 SommarPuls i Hagasalen. Bön, andakt,
grillning. Ta gärna med något att grilla

Barnverksamhet
Söndagar kl.16.30 i Hagasalen
Ta familjen med på grillfest med möjlighet för barnen
att leka inomhus eller utomhus. Andakt och bön för
vuxna. Hagasalen
Familjetisdagar på Lekholmen
Välkommen ut till Lekholmen som är Helsingfors
svenska församlingarnas gemensamma lägergård.
På tisdag ordnas det speciellt program för familjer.
Mera info på https://lekholmen.wordpress.com/

Ungdomsverksamhet
Skriba 2018 på Lekholmen i juni-juli.

Lunch & Fika på Torpet
Lunch varje vardag i juni och augusti kl.11-14
på Café Torpet! 8,50€ för vuxna. Barn äter för
nedsatt pris. Sallad serveras hela dagen. Kom
också och smaka på Sjundbys goda glass!
Öppet måndag-fredag kl.9-17 på Köpingsvägen
48. I juli håller vi stängt.

Petrus musikverksamhet
26.6
Konsert i Malms kyrka kl.18. Liisa Ahlberg, orgel.
Peter Hilli, sång
30.8 Allsång på Björkebo kl.10-15. Anmälan till
kansliet, 09-23407100, senast 27.8. Lunch och
kaffe ingår, avgift 10€
Petrus körer håller paus under sommaren. Vi
fortsätter för körernas del i slutet av augusti. Du är
varmt välkommen med hösten 2018!

Grupper och kretsar
Petrus grupper håller sommarpaus. Alla
deltagare tillönskas en skön sommar.
Verksamheten fortsätter i slutet av augusti.
Varmt välkommen med hösten 2018!

Mer info på Instagram, Snapchat på #petrusyouth
eller på hemsidan petrusyouth.fi

Bibeldagar i Houtskär
Bibeldagar för hela familjen i Houtskär
16-20.6.2018. Sommaren närmar sig och så gör
också årets Bibeldagar. Kom med på sköna dagar i
skärgården! Årets huvudtalare är pastor Hans
Lindholm från Uppsala. Mer info på http://
petrusforsamling.net/bibeldagar-i-houtskar/

Petrus diakoni
Diakonissan på Torpet. Första torsdagen
i månaden kl.10-11.30. Inte i juli och
augusti. Köpingsvägen 48.

Petrus tipsar
Kyrkans Ungdoms sommarläger 24-29.7 i
Pieksämäki. För hela familjen. Mer info på
http://www.kyrkansungdom.nu/index.php/laeger

