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Hej på er. Nu börjar vi äntligen närma oss uppstarten för en del av kyrkans barn-

och ungdomsverksamhet. Pandemin och de restriktioner som följde har satt 

käppar i hjulen för oss, men nu har FHM släppt på restriktionerna för ungdomar 

födda -02 och senare, och uppmanar nu att verksamhet för barn och ungdomar 

ska komma i gång.  Så i vecka åtta kommer det att röra sig lite grand i alla fall. 

 

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 

Våra söndagsskoleledare fick blodad tand med sin adventskalender, och kommer 

fortsätta släppa filmer i våra sociala medier. Den första filmen kommer 28.e 

februari. Så håll utkik! Alla barn i söndagsskolan kommer också att få ett 

inbjudningskort! 

 

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 alla barn, ge 

kören en chans i höst! Att sjunga tillsammans är jättekul, och man mår bra av 

det. 
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Spårarscouterna, Upptäckarscouterna 

Spårarna och upptäckarna har valt att hålla uppe med sin verksamhet, till dess 

att hela ledargruppen känner sig trygg med att de kan genomföra verksamheten 

på ett säkert sätt för alla. Men de siktar på att komma igång när omständlig-

heterna är mer gynnsamma, så håll utkik! 

 

Tonårsscouterna 

Tonårsscouterna kommer att ha en del samlingar under våren. Nu på torsdag den 

18.e februari klockan 18-20 börjar de med bivackgrävning och korvgrillning, så ha 

hårtorken redo, så ni kan tina upp era tonåringar när de kommer hem! Info om 

framtida samlingar kommer att dyka upp här.  

 

Tonår 

Tonår kommer att träffas varannan vecka framöver, med start första mars. 

Tanken är att ni ska vara ute så mycket som möjligt, så ta med varma kläder och 

en smula pannben. Första gången var det tal om brännboll i snön. Som om 

skogsbrännboll inte var illa nog.. 

 

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. 
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20+ 

Vi kommer att träffas på Zoom varannan måndag, med start 8.e mars, klockan 

19.00, för bibelstudier. Temat för våren kommer att vara lärjungaskap, då vi 

kommer att gå igenom vad ett lärjungaskap innebär. Zoom-länk publiceras på 

församlingens hemsida, och i våra sociala medier. Välkomna! 

 

Puls 

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

födda tidigare än -02. 

 

Jag vill också nämna sista intervjukvällen vi har på Zoom, måndagen den 22.a 

februari. Då får vi träffa Ellen Samuelsson, som berättar om föreningen Noomi, 

som arbetar mot trafficking och prostitution i Malmö.  

 

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. 
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