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Hej på er. Här är schemat för vecka 15.  Equmenias arbete kommer igång mer 

och mer, och nu på måndag den 12.e drar äntligen scouterna igång. Men då blir 

det än mer viktigare att följa de restriktioner som finns. Den öppning för 

fysiska samlingar som FHM gett oss är beroende av att smittan hålls nere. Vi ser 

just nu en ökad smittspridning i Jönköpings län, så det är viktigt att vi sköter 

det vi ska. Så håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta 

symtom! 

 

Barntimmarna 

Eftersom barntimmarna även samlar föräldrar, är det inte möjligt att starta upp 

den under rådande restriktioner. För er föräldrar som vill träffas under 

coronasäkra former, finns församlingens Zoom-konto att tillgå. Hör av er till 

Mattias för inloggningsuppgifter. 

 

Söndagsskolan 

Söndagsskolan fortsätter att släppa filmer i våra sociala medier. Det kommer en 

ny varje Söndag. 

 

Barnkören 

Det var tyvärr inte så många barn som kom till barnkören i höstas. Ledarna har 

därför valt att pausa kören under våren, men de gör ett nytt försök till hösten. 

De kommer också att byta dag, så håll utkik efter mer info, Så har ni barn i den 

åldern, är de välkomna till en rolig och utvecklande aktivitet! 
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Spårarscouterna, Upptäckarscouterna 

Nu på måndag drar både spårar och -upptäckarscouterna igång. Ni samlas 17.45 

utanför kyrkan. 

 

Tonårsscouterna 

Tonårsscouterna kommer att ha en del samlingar under våren. Info om framtida 

samlingar kommer att dyka upp här.  

 

Tonår 

Den här veckan är tonårsvecka, så vi ses utanför kyrkan kl. 19.00. Som vanligt är 

det oömma kläder som funkar utomhus som gäller. 

 

Ungdomskören 

Även kören avvaktar med att starta upp, men de jobbar på att hitta sätt att 

samlas för övning på ett säkert sätt. Mer info kommer. 

 

20+ 

Vi har uppehåll den här veckan, men ses på Zoom nästa vecka. 
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Puls 

Även Puls är pausat tills vidare, då verksamheten också vänder sig till de som är 

födda tidigare än -02. 

 

Equmenia kommer släppa ett schema för varje vecka framöver. Detta kommer 

läggas ut på församlingens hemsida. Vill ni hellre ha det via mail, så hör av er till 

mattias@eq-ingarp.se, så ordnar vi det. 

 

  

 

Till sist, glad påsk åt er alla!! 
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