Viktiga datum
Vårterminen 2019
20 jan

Hjälteskolan startar!

17 mars

Sofia Rydén berättar om sin resa till Indien

23-24 mars SAU:s Barnkörläger 2019 (se info nedan)
30 mars

Kl.15 Sångövning
Kl.16 – ca 17:30 Barnkalas! Hjälteskolan bjuder in till
kalas – ta med en vän!

31 mars

Gudstjänst för alla åldrar med Åke Samuelsson &
Munken & Kulan. Sångövning 09:30

21 april

Påskdagen! Barnen medverkar med sång och
drama. Sångövning 09:30

26 maj

Sommarfest

SAU:s Barnkörläger 2019
Barn 8-12 år är välkomna att följa med på SAU:s Barnkörläger,
23-24 mars, 2019. För mer information och anmälan kontakta
Hanna Carlsson, ungdomsledare t: 072-336 05 07. Sista
anmälningsdag är 1 feb.

Munken & Kulan
Munken & Kulan är en svensk serie skapad av pastorn Åke
Samuelsson, om två busiga tioåriga pojkar, Munken och Kulan,
som med sina familjer lär sig om Bibel, Gud och Jesus.
Åke Samuelsson har berättat om Munken & Kulan i 35 år. Många
barn (och vuxna! ) har lyssnat och levt sig in i deras liv. Källa: Tomsing
och Wikipedia

Hej kära föräldrar!
Vi, Hjälteskolans ledare, är väldigt glada över att så många
barn är med i Hjälteskolan! Som församling har vi en stor
uppgift i att uppmuntra, leda och visa barnen Jesu kärlek.
Tillsammans lär vi oss att följa Jesus Kristus.

Vilka är ledare?
Anders Dahlén, Andreas Lägervik, Anita Alison, Cheryl
Thomas, Danielle Aspegren, Elke Bierau, Emma Lägervik,
Gabriela Mathur, Hanna Carlsson och Sofia Rydén.

Viktig att veta
På söndagar träffas vi kl.10 i kyrksalen med resten av
församlingen i cirka 20 minuter. Därefter går vi ner med
barnen till Hjälteskolan.
För att skapa en trygg och trivsam mötesplats för barnen
behöver vi er hjälp att uppmuntra dem att inte gå in och ut
från samlingen.
Hjälteskolans program slutar cirka 11:30. Då tar föräldrarna
ansvar för sina egna barn. Vi uppskattar er hjälp med att
plocka upp leksaker och fikarester i källaren innan man åker
hem.
Tack för hjälpen med detta!

