
SO ERREICHT IHR UNS: 
S-Bahn 4/Leipzig Thekla 
Tram 9/Endhaltestelle Thekla 
Bus 70/Freiberger Str. 
Bus 79/Lidicestr.

Wir sind für euch da!
Wir laden euch ein ins Familienzentrum 
Thekla. In unserem Offenen Treff könnt 
ihr unkompliziert Kontakte zu anderen 
Familien knüpfen oder einfach als Familie 
Zeit verbringen. Im Spielbereich, der offenen 
Gemeinschaftsküche und im Garten gibt es 
viel Platz zum gemeinsamen Essen, Spielen, 
kreativ sein oder nur zum Quatschen bei 
einer Tasse Tee/Kaffee. 

Den Familienalltag miteinander teilen, sich 
gegenseitig unterstützen und voneinander 
lernen, ob groß oder klein, alt oder jung, das 
ist bei uns möglich.

Besucht uns einfach während unserer 
Öffnungszeiten:

Mo 09:00–15:30 Uhr
Di 09:00–13:00 + 15:00–18:00 Uhr
Mi 10:00–13:30 Uhr
Do 09:00–13:00 + 15:00–18:00 Uhr
Fr geschlossen

Liebe ukrainische Familien wir 
möchten euch zum Kindersport
einladen:
Montags, 11:00–12:00 Uhr 
Max. 10 Eltern + Kinder (bis ca. 4 Jahre)
Denkt bitte an eure FFP2-Maske.
Der Kurs ist kostenfrei. 
Anmeldung bitte per E-Mail. 
(siehe Kontakt)

Vielleicht interessiert ihr euch auch für 
unsere anderen Angebote, zum Beispiel:
• Hebamme
• Offener Krabbeltreff 
• Kreativangebote
• Tanz- und Bewegungskurse

Sprecht uns einfach an!

Wir freuen uns auf euch!

Adresse:
Klingenthalerstraße 14
04349 Leipzig

Tel.:  0341-9217562
Web: www.muetterzentrum-leipzig.de/  
 familienzentrum/
 familienzentrum-thekla

Kontakt:

Anja Dörrer
anja.doerrer@muetterzentrum-leipzig.de

Carola Lange
carola.lange@muetterzentrum-leipzig.de



ДОЇХАТИ МОЖНА 
S-Bahn 4 до зупинки Leipzig Thekla 
трамваєм 9 до кінцевої зупинки Thekla 
автобусом лінії 70 до зупинки Freiberger Str.
або автобусом лінії 79 до зупинки Lidicestr. 

Ми тут для Вас!
Ми запрошуємо вас до родинного 
центру «Текла». На наших відкритих 
зустрічах Ви можете легко встановити 
контакт з іншими родинами або просто 
провести час усією родиною. У ігровій 
зоні, на відкритій громадській кухні і в 
саду є багато місця для спільних обідів, 
ігор, творчості або просто спілкування за 
чашкою чаю/кави. 

Запрошуємо дорослих і дітей, людей 
старшого віку та молодь розділити 
повсякденне сімейне життя, підтримувати 
один одного і вчитися один у одного 
разом з нами.

Просто відвідайте нас в години роботи: 

пн  09:00–15:30 год 
вт  09:00–13:00 + 15:00–18:00 год 
ср  10:00–13:30 год 
чт  09:00–13:00 + 15:00–18:00 год 
пт  зачинено

Дорогі українські родини! 
Ми запрошуємо Вас на дитячий 
спорт:
щопонеділка з 11 до 12 год 
максимально 10 батьків та дітей (до 4 
років).
Не забудьте будь ласка подбати про 
FFP2-маску. 
курс безкоштовний, реєстрація за 
імейлом (див. контакти) 

Може Вас зацікавлять інші наші 
пропозиції, наприклад:
• Акушерка
• Відкритий збір повзунів
• Творча діяльність
• заняття танцями 

Просто зв‘яжіться з нами!

Ми раді Вам!

Наша адреса:

Klingenthalerstraße 14
04349 Leipzig

Tel.:  0341-9217562
Web: www.muetterzentrum-leipzig.de/  
 familienzentrum/
 familienzentrum-thekla

Контакти:

Аня Доррер
anja.doerrer@muetterzentrum-leipzig.de

Карола Ланге
carola.lange@muetterzentrum-leipzig.de


