FreDAX

SCOUTER

Föräldrar och syskon är också välkomna att vara med.

Scouterna är för dig som går i åk 2-7.
Vi träffas på vår scoutplats bakom kyrkan vissa
lördagar kl. 9.30-12.00. Vi är oftast ute och jobbar
praktiskt med olika saker, så ha på dig oömma och
varma kläder som tål att bli lite smutsiga.

EFS kyrkan
Ängelholm

BARN & UNGDOMS-

Ålder: 5 år - Åk2.
Vi träffas i kyrkan varannan fredagkväll kl 17.3018.30. Vi hittar på något trevligt tillsammans (se
programmet) och avslutar med en kort andakt.

AKTIVITETER

Under höstterminen så träffas vi i kyrkan följande
lördagar:

HÖST 18

LIGHT

Light är tonårsgruppen för dig som går i åk 6-8.
Vi träffas i kyrkan varannan fredag med start 18.3020.30 och har roligt! Vi leker, tävlar och pratar om
viktiga saker. Varje gång fikar vi och samlas till en
andakt där vi pratar om Jesus. Vi vill att Light ska vara
en plats där tonåringar kan vara sig själva, en plats
där alla blir sedda och hörda, en plats att växa på.
Alla är välkomna! Du också! Fikat kostar 15:-

		25/8
		22/9
		6/10
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		20/10
		17/11

UG
UG är EFS-kyrkans ungdomsgrupp för ungdomar
som går i åk 9 och uppåt.
Vi träffas på fredagar med start 19.30 och håller
på till cirka 00.00. Vi vill vara en mötesplats för
ungdomar i och runt omkring Ängelholm. Under en
vanlig UG kväll kan allting hända: tävlingar, lekar,
filmkväll, diskussionsgrupper, ungdomsgudstjänster,
spex och underhållning. Vi vill att Ug ska vara en
plats där man får lära känna Jesus och växa i sin
tro på honom. På UG får alla komma precis som
man är. Du är välkommen oavsett om du är kristen
eller inte. Hoppas vi ses i EFS-kyrkan, välkommen! :)
Terminsstart den 31/8, välkommen!

		samt 1/12

Vi finns på Facebook, både som grupp och som

Välkommen att vara med!

sida, följ UG Ängelholm för updates om vad som
händer på fredagkvällarna.

Kontaktperson : Niklas Hällgren 070 517 90 99

Kontaktperson: Louise Malmborg 072 192 66 74
7/9

Uppstart med utelekar

21/9

Småkockarna

		 7/9

5/10

Spelkväll

		21/9

19/10 Vi bygger
2/11

Under höstterminen träffas vi i kyrkan:

		5/10
19/10 är det alternativ kväll

Höstlov – Inget Fredax

16/11 Krubbfix
30/11

Luciaövning och krubbfix

14/12

Julpyssla

Kontaktperson: Lena Strömblad 076 106 00 98

		

2/11

		16/11
		30/11
14/12 är det julavslutning

Kontaktperson: Johanna Nordén 070 614 31 06
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TWINKLE

Twinkle är en dansgrupp för dig som är 4-6 år.
Dans är glädje och skratt där hela kroppen är med.
Här får barnen lära sig enklare danser anpassade
till sin ålder.
Vi träffas kl.16.30-17.00 följande fredagar
21/9, 5/10, 12/10 och 19/10.
Vi medverkar på Barngudstjänsten den 21/10
kl.10 och eventuellt på någon fler gudstjänst.
Kontaktperson: Helena Eriksson 076 833 28 01

GLOW
Glow är en dans- och dramagrupp för dig som
går i åk 4 och uppåt.
Dansen är ett sätt att uttrycka glädje med hela
kroppen. Vi funderar kring texterna i sångerna och
får våra danser att verkligen betyda något, både för
oss som dansar och för dem som ser oss framträda.

FLAME

SKATTEN

Flame är gruppen för dig som går i åk 3-5.
Vi träffas i kyrkan varannan fredag (jämna veckor)
kl 18.30-20.30.

Skatten och P.U.S.H

Vi leker, tävlar, fikar och har andakt tillsammans.
Alla är välkomna till Flame, du också!

kl.10.00 och går sedan till våra olika grupper.

Fikat kostar 15 kr.

Äventyrarna - för dig som går i åk F-4.

Vi har söndagsskola de flesta söndagarna.
Vi startar tillsammans med de vuxna inne i kyrksalen

Gullivergänget - för dig som är 3-5 år.

Nybörjare eller van dansare - alla är välkomna!

PUSH - för dig som går i åk 5-7.

Vi träffas varje fredag kl.17.00-18.00.

Vi pratar, lyssnar, pysslar, leker, sjunger, funderar,
ber och lär känna varandra och Jesus.

Terminsstart den 24 augusti.

Gullivergänget och Äventyrarna använder ett mate-

Kontaktperson: Helena Eriksson 076 833 28 01

rial som heter Skatten. Skatten har ett tydligt mål:
Jesus till barnen. Vad kan vara viktigare?!

Ansvariga för barn och ungdomsarbetet i EFS-kyrkan är:
Kontaktperson: Helena Bonde, 070 723 02 65

Louise Malmborg, ungdomsledare Helena Bonde, barnverksamhet
072 192 66 74, 0431-125 53

070 723 02 65, 0431-125 53

louise.malmborg@efs-kyrkan.info helena.bonde@efs-kyrkan.info
EFS-kyrkan är ansluten till EFS som är en självständig organisation inom
Svenska kyrkan.
Barn och ungdomsarbetet inom EFS samlas under organisationen Salt.

Om ni vill veta mer om vår församling samt hålla er uppdaterade om vad som är på gång, så gå in på vår hemsida:
www.efs-kyrkan.info

SPARKLE

Sparkle är en dansgrupp för dig som går i åk 1-3.

Ht 2018 träffas vi i kyrkan dessa fredagar:
		

7/9
21/9
5/10,

Vi dansar och använder våra kroppar till musik och
rörelse. Vi träffas kl.16.30-17.15 följande fredagar:
21/9, 28/9, 5/10 samt 12/10.

19/10 Ingen Flame pga Alternativ kväll

Vi kommer att medverka på någon gudstjänst under
hösten. Återkommer med datum när det är klart.

30/11

Kontaktperson: Louise Malmborg 072 192 66 74

2/11
16/11
14/12 Julavslutning
Kontaktperson: Louise Malmborg 072 192 66 74

