Varmt välkommen att vara med på Equmenia Ingarps samlingar i vår!
Vår förhoppning är att kyrkan och vår förening ska vara en plats där barn och unga får växa
tillsammans med varandra och med Jesus. Därför inbjuder vi till olika aktiviteter där vi får umgås,
samtala, leka och utmanas att ta nya steg som människa och i vår tro, oavsett om vi är 2 år eller 20
år gamla.
Nytt för i vår är att vi startar ytterligare en scoutverksamhet - för tonåringar! Vi hoppas att det är
många som vill haka på och utmanas ytterligare i friluftsliv, ledarskap och samarbete. Våren
avslutas på bästa sätt med ett stort nationellt riksscoutläger i juli. Vi kommer även att fortsätta med
samlingar för de lite äldre i vår; 20 +. En avslappnad men betydelsefull mötesplats för att umgås och
dela livet. Även barnkören kommer vara ett fortsatt inslag på programmet där sång, musik och
glädje står i fokus.
Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om vad som händer i föreningen och i församlingen
under våren! www.ingarpsmissionskyrka.se
Välkommen!
Kontakta gärna någon av ledarna om Du har frågor, idéer eller synpunkter. Du når våra pastorer Johanna Fredrixon på tfn: 076-321 91 97 eller johanna@ingarpsmissionskyrka.se
och Joel Samuelsson på tfn: 073-541 70 06 eller joel@ingarpsmissionskyrka.se
Aktivitet

Ålder

Dag

Tid

Start

Ansvarig

Mobiltelefon

Barntimmar

0-6

måndag

09:30 – 11:30

28/1

Maria Björketun

070-271 39 90

Barnkören

7-12

varannan måndag

16:45 – 17:30

28/1

Elin Henrysson

073-845 19 08

Söndagsskola

4-12

söndag

09:50 – 11:20

3/2

Lotta Jonliden

070-589 29 67

Spårarscout

7-9

måndag

17:45 – 19:00

21/1

Carola Blomdahl

070-825 17 23

Upptäckarscout

10-12

måndag

17:45 – 19:00

21/1

Mattias Åberg

070-291 61 59

Äventyrarscout

13-

vissa måndagar

17:45 – 19:00

Johanna Fredrixon

076-321 91 97

Tonår

13-19

måndag

19:00 – 21:00

Viktor Nätterdal

073 -054 33 54

eget schema

Johanna Fredrixon

076-321 91 97

Frida Frisk

070-689 12 28

Konfirmation

28/1

Ungdomskör

13-

varierande

Puls

13-

vissa fredagar

20:00

Jonatan Herbertsson

073-512 12 13

20+

20-

vissa fredagar

19:00

Rasmus Henrysson

070-230 03 19

