
        OLETKO YKSIN?

Tervetuloa hengellisiin tilaisuuksiimme:
- Keskiviikkoisin kello 14.00 on avoimet 
ovet, älä jää yksin- päivä. Se on matalan 
kynnyksen keskusteluiltapäivä, jolloin on
vapaata keskustelua ja kahvittelua, laulua, 
rukousta yms. 
- Lauantaisin raamattupiiri klo 14.00. 
- Sunnuntaisin hengellinen kokous 16.00. 

"Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän 
leipä; joka tulee minun tyköni, se ei 
koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei 
koskaan janoa." Joh. 6:35
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