
 

План розташування Церкви Петрус 
Адреса: Brunnadernstrasse 40, 3006  
Зупинка громадського транспорту: Petruskirche (Автобус 
номер 19) або/ також Brunnadernstrasse (Трамвай 6,7 та 8) 

 
 
План розташування місця зустрічі Wittigkofen 
Адреса: Jupiterstrasse 15, 3015 Bern (в торговому центрі) 
Зупинка громадського транспорту: Saali (Трамвай 8) 
 

Вхід 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пропозиції від церкви 
Петрус у Берні 
Церква Петрус має різні пропозиції а також можливості 
допомоги і підтримки тимчасовим переселенцям і 
приймаючим родинам. Ми щиро запрошуємо вас відвідати 
нас, скористатися нашими пропозиціями чи просто 
звернутись до нас за інформацією. 
 
 
За довідками звертайтесь до Беа Фрідлі 
(Bea Friedli), соціальний працівник за телефоном 
031 350 43 07 
bea.friedli@refbern.ch  
На адресу електронної пошти ви також можете 
надсилати ваші запити українською мовою. В зв’язку з 
перекладом вашого повідомлення, можуть виникнути 
деякі затримки з відповіддю. Дякуємо за розуміння. 
  

 

 



 

Пропозиції та заходи 
 
 Кафе по вівторкам 

Безкоштовна кава/чай, місце для провадження часу 
(також без замовлень), ігри для дітей та молоді, 
доступ до Інтернету.  
Щовівторка (окрім під час шкільних канікул) з 14:00 до 
16:00 год.  
За довідкою звертатись до:  
Franziska Grogg, 031 350 43 03, 
franziska.grogg@refbern.ch  

 
 Супровід під час візиту до комунальних чи інших 

державних установ, поради щодо покупок та 
соціальна підтримка 
За довідкою звертатись до:  
Bea Friedli, 031 350 43 07, bea.friedli@refbern.ch  

 
 Мовний тандем (німецька мова) 

Набуття досвіду спілкування у щоденних ситуаціях  
(Не є мовним курсом) німецькою мовою  
За довідкою звертатись до:  
Bea Friedli, 031 350 43 07, bea.friedli@refbern.ch  

 
 
 Зустрічі для вивчення німецької мови у 

Wittigkofen 
Спілкування німецькою на рівнях A1 und A2/B1 
Щочетверга (окрім під час шкільних канікул), з 16:30 
до 18:00 год. 
За довідкою звертатись до:  
Bea Friedli, 031 350 43 07, bea.friedli@refbern.ch  
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 Зустрічі для дітей у Wittigkofen 
Кожної середи після обіду 
За довідкою звертатись до:  
Kathrin Schelker, 031 941 04 92 
kathrin.schelker@refbern.ch 

 
 Зустрічі для мам у Wittigkofen 

За довідкою звертатись до:  
Kathrin Schelker, 031 941 04 92 
kathrin.schelker@refbern.ch 
 

 Обід для родин 
Раз на місяць, середа (по обіді) 
За довідкою звертатись до:  
Christina Frank, 031 350 43 04 
christina.frank@refbern.ch 
 

 Безкоштовне користування приміщень для 
зустрічей невеликими групами 
У приміщенні церкви: 
Довідка:  
Bea Friedli, 031 350 43 07, bea.friedli@refbern.ch  
 
Для зустрічей у Wittigkofen: 
Довідка: Kathrin Schelker, 031 941 04 92 
kathrin.schelker@refbern.ch  
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