
Fredagar

18:00

Fredagskvällar kl.18.00–19.30 för åk.4-5 
(OBS! annan ti d då det är julkortsövningar, se almanackan). 
Vi träff as på olika platser olika fredagar. 

Vi hitt ar på någon kul akti vitet, kvällen innehåller också 
en lätt are fi ka och en samling. 
Alla akti viteter och kvällar är kostnadsfria för barnen.

Välkommen ti ll

BARN ÅRSK 4 & 5

FREDAGARNA
26/8   Kyrkan, startkväll ihop med VIPS (åk.6). Lekar!

2 /9   Hemma hos familjen Ester Zethsson, Ringvägen 26 (bankeryd).

9 /9   Yoump Vi möts utanför Yoump kl.17.45 för att  kunna börja hoppa kl.18.

16 /9   Hemma hos familjen Lowe Sjöström, Lärkgatan 53 (bankeryd).

23/9   Kyrkan ”Mellanstadiehäng”

30/9   Rosenlundsbadet Vi möts på badet, i entrén kl.17.45 för att  kunna börja   
   bada kl.18. Vill man bada innan eller eft er ”hängetti  den” så går det bra, då  
   går man in som vanligt med rosenlundsbadets egna regler och avgift er.

7 /10   OBS! Klingande julkortsövningar börjar! Inget ”hänget”
   Alla som vill var med i klingande julkort träff as kl.17-18.30 i kyrkan, gropen  
   för övning varje fredag från dett a datum och fram ti ll konserterna 9-11/12.

14/10   Kyrkan ”Mellanstadiehäng” kl.18.30-19.30 (eft er julkortsövningen)

25/11     Kyrkan ”Mellanstadiehäng” kl.18.30-19.30 (eft er julkortsövningen)

18 /12   OBS! Söndag! Församlingens JULFEST kl.10.30

Några andra saker i kyrkan som ni är välkomna med på:
• Givetvis söndagarna i kyrkan – Bra söndagsskola för alla! 
• Sen är det sportlovsläger v.7, det får ni absolut inte missa!

Följ barnofamiljpingstjkpg på instagram så missar ni inget!



Till föräldrarna!
Vi har en ”Whats app–grupp” (chat app) där vi föräldrar kan kommunice-
ra kring våra barn t.ex. skriva en kommentar: 
”Idag kommer X ti ll söndagsskolan, nån mer som kommer?” 
eller ”X vill gärna komma ikväll men vi har ingen skjuts” osv. 

Denna grupp kan också användas för att  veta hur många som kommer en 
kväll, lätt are att  planera och kanske lätt are att  komma om man vet vilka 
som är där Även en vikti g kanal för att  sprida informati on av olika slag 
gällande fredagskvällarna osv.

Sms’a respons ti ll Line 0702-141946 eller Josefi n 0733-447787 
(administratörer för whats app gruppen) så kommer du med i Whats app 
gruppen med föräldrar kring dessa fredagar och sköna kids!


