Ласкаво просимо!
Ми б дуже хотіли повернути вам ваш дім, але це не в наших
силах. Та ми допоможемо знайти місце, де вам завжди раді!
Де саме:Kirche Bottmingen; Buchenstrasse 7, Bottmingen

Зустрічі для підлітків з 11 років, щосереди з 14:00 у церкві

Боттмінген, вхід з Ruchholzstrasse. Молоді люди можуть
обмінятися думками, поставити запитання і отримати
відповіді, чи просто відпочити. Наш соціальний працівник
Тобиас Шмид завжди поруч з молоддю.
„Suppentag“ Гарячі обіди раз на місяць у суботу з 11:30 до
13:15 у церковній залі в Боттмінгені, за адресою:
Buchenstrasse 7, Bottmingen.
Наступні дати: 28.05; 25.06; 27.08; 24.09; 29.10; 26.11; 17.12..
Ваучери на обід на 1-2 особи в „Suppentag“ можна отримати
у Табіті Урех (контакти див. нижче). Щиро запрошуємо!

Paradieskirche; Langegasse 60, Binningen

Зустрічі мам з дітьми при церковній громаді „Парадіс“,кожну
п’ятницу з 14.00-17.00. Вхід з Weidweg. Поки діти під наглядом
можуть гратись в ігровій комнаті, дорослі мають змогу
поспілкуватися за чашкою кави або чаю. За потреби
пропонуються курси німецької мови.
Обіди у Weidwäg раз на місяць у суботу з 11:30 до 13:00 у
церковній громаді „Парадіс“ за адресою: Langegasse 60,
Binningen.
Наступні дати:11.6.; 20.8., 10.9., 22.10., 12.11., 10.12..

Ваучери на обід на 1-2 особи в „Suppentag“ можна отримати
у Табіті Урех. Щиро запрошуємо!
Tabitha Urech, Sozialdiakonin, Gorenmattstr. 2, 4102 Binningen;
079 137 65 17; tabitha.urech@kgbb.ch
www.kgbb.ch

Додаткові інформаціі
Пропозиції допомоги.
Команда з 20 волонтерів пропонує вам підтримку!
Волонтери готові допомогти вам з курсами німецької мові,
перекладі, та супровіді до урядових установ.
Контактна особа : Tabitha Urech, 079 137 65 17;
tabitha.urech@kgbb.ch
Через соціальний фонд ми підтримує біженців та їхні приймаючі
сім’ї які потребують фінансіву допомогу у Біннінгене та
Боттмінгене.
Контактні особі: Nicole Malli; 079 822 17 74; nicole.malli@kgbb.ch
та Tabitha Urech 079 137 65 17; tabitha.urech@kgbb.ch

Також запрошуємо на всі інші події в нашій громаді,
наприклад ви можете завітати на наші недільні служби та на
каву. Інформоцію можна знайти за адресою: www.kgbb.ch.

Ми, церковна громада Біннінген-Боттмінген будемо дуже раді
знайомству з вами!

