Alla våra grupper

Våra barngrupper

Änglakafé med sångstund
 Välkommen till vår mötesplats för stora

och små i Mörarp, Påarp och Björka. Vi har
sångstund, fikar tillsammans och träffar andra föräldrar och barn. I Björka är sångstunden främst anpassad för små barn, i Mörarp
och Påarp för såväl små som stora barn, men
alla åldrar är givetvis välkomna!

Småänglarna (3–5 år)
 Välkommen till en grupp där vi på barnens

nivå pratar om Gud och Bibeln, sjunger
sånger, pysslar, leker och medverkar i kyrkan.
Vid varje träff ska barnen ha med sig ett litet
mellanmål i en egen väska. Det är begränsat antal platser, därför krävs anmälan till
marie.e.persson@svenskakyrkan.se

Musiklek (c:a 3–5 år)
 Musiklek är en grupp för föräldrar och
barn där vi sjunger rörelsesånger och ramsor
tillsammans och avslutar med en fruktstund.
Vi träffas: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11
och 23/11.

Skoj och stoj (4–6 år)
 Är du mellan 4 och 6 år och tycker det är
skoj att röra dig till musik? Välkommen till
vår grupp Skoj och stoj i Kupan i Påarp för
att gympa och skapa dans till musik och psalmer. Begränsat antal platser, därför anmälan
till madeleine.kristensson@svenskakyrkan.se

Kyrkhäng 1 (6–8 år)

att få en inblick i Guds värld på barnens nivå
bland annat genom lekar, filmer, fika, pyssel
och genom att medverka i kyrkan.

Kyrkans fritids (6–11 år)
 Välkommen till vår fritidsgård i Kupan
i Påarp där vi fikar, spelar spel, pysslar och
hittar på en massa skoj tillsammans. Det är
dropin och man är välkommen när som helst
under öppettiden.

Skaparverkstad (9–11 år)
 Vi träffas i Mörarp en gång i veckan och

utifrån olika teman skapar vi på alla tänkbara
sätt: Målar, snickrar, pysslar – bara fantasin
sätter gränser! Det är begränsat antal platser,
därför krävs anmälan till marie.e.persson@
svenskakyrkan.se

Gott och blandat (6–13 år)

Pysselkväll
 Vi är en grupp av föräldrar till barn i barnverksamheten som träffas och äter, pysslar
och samtalar om livet. För mer information,
kontakta madeleine.kristensson@svenskakyrkan.se

Här är alla tider:

Måndagar:
Småänglar

Tisdagar:
Änglakafé
Kyrkhäng 1
Pysselkväll
Projektet
Messy Church

 Vi träffas varje torsdag i Björka för att laga/
baka olika maträtter, kakor eller desserter
från olika kulturer och bibliska sammanhang.
Någon gång per termin medverkar vi också i
gudstjänst i kyrkan. Det kostar inget att vara
med, men det finns ett max antal platser så
anmälan krävs till madeleine.kristensson@
svenskakyrkan.se

Onsdagar:

Projektet (12–13 år)

Fredagar:

 Tycker du om att prova på olika saker?

Tillsammans kommer vi under en månads tid
att arbeta med ett projekt. Man kan välja att
delta i enstaka projekt eller i alla.

Mörarp kl. 9–11.30

Kyrkans fritids
Skoj och stoj

Mörarp kl. 9–11.30
Mörarp kl. 13.30–16
Mörarp kl. 18–21
(4/9, 2/10, 30/10, 27/11)
Påarp kl. 15–17
(tre gånger i månaden)
18/9 Mörarp, 16/10 Välluv,
13/11 Björka kl. 17.30–19.30
Påarp kl. 13.30–17
Påarp kl. 16.15–17

Torsdagar:
Änglakafé
Änglakafé
Gott och Blandat
Skaparverkstad
Kyrkbio

Påarp kl. 9–11.30
Björka kl. 9–11.30
Björka kl. 14–16.30
Mörarp kl. 14–16.30
Mörarp kl. 18–20
(en gång i månaden)

Ledare: Madeliene Kristensson, Marie Persson,
Johanna Fransson, Anna Keller, Nathalie Nygren
och Ingrid Dahlström.

 Vi träffas en gång i veckan i Mörarp för

Konfirmand och ungdom
Ungdomsgruppen (14–19 år)
 Vi träffas varje onsdag klockan 17.30–20,

oftast i Mörarps församlingshem, för att göra
det vi bestämmer tillsammans. Det blir fika,
häng och snack om det som just nu känns
viktigast i livet. Tillsammans bestämmer vi
och genomför också projekt.

Gaudium
 För lite äldre ungdomar som går i gymnasiet finns gruppen Gaudium som träffas en
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gång i månaden. Vill du veta mer? Tveka inte
att höra av dig till nathalie.nygren@svenskakyrkan.se

Konfirmandgrupper
 Vi erbjuder fyra olika alternativ för konfirmationsläsning: Kreativa, Roma, Explore
Life och Intense Berlin.
Läs mer på www.kroppsforsamling.se där
du också kan anmäla dig.
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