Träffar för
barn och
ungdom

Öppen verksamhet för barn och vuxen
Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2
Måndagar och torsdagar 9.00-11.30
Sångstund 10.00
Enkelt fika till självkostnadspris.
Lena Lilja, 0256- 17 04 17
lena.lilja@svenskakyrkan.se

Stenebergsparken, Brynäs (närheten av Staffansskolan)
Öppet hus i Stenebergsparken
Torsdag 9.30-11.00  
Sångstund 10.00
Vi bjuder på kaffe, te och saft och avslutar med att fika
tillsammans. Ta gärna med egen matsäck!
Lena Lilja, 0256- 17 04 17
lena.lilja@svenskakyrkan.se

Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6, Bomhus
Måndag 0-5 år, 09.00-11.00
Tisdag 0-2 år, 09.00-11.00
Sångstund 10.30 båda dagarna. Fika till självkostnadspris
Sveneric Dahl, 026- 17 05 21
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se

Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59, Sörby
Torsdag 0-5 år 10.00-11.30. Start 11 november
Sångstund 10.00. Fika till självkostnadspris
Emma Lundqvist, 026-17 04 66
emma.lundqvist@svenskakyrkan.se

Musiklek

Sång och musik är något vi har glädje av hela livet. Det
är något som vi kan uppleva och skapa oavsett ålder. I
musiklekgruppen sjunger, spelar och rör vi oss tillsammans. Barnet stimuleras i sin språkliga och motoriska
utveckling och föräldrarna blir påminda om glömda
barnvisor och lär sig nya sånger att sjunga med sitt barn.
Strömsbro församlingshus, Iskällargatan 6
Musikleksmåndag
Sång, ramsor, rörelser, instrument, andakt.
Lek o fika i barnlokalen efteråt, öppet till 11.30
Måndagar 10.00-11.30, start 4 oktober

Barnkörer

Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59, Sörby
Minikören, 4-6 år, torsdagar 16.00-16.30
Vi sjunger och leker tillsammans och medverkar vid
gudstjänster.
Sörbytonerna, från 6 år, torsdagar 17.00-18.00
Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i
Tomaskyrkan och Heliga Trefaldighets kyrka.
Anmälan: Sofia Jeppsson 026 -17 05 82
sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se

Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6, Bomhus
Miniklangen, 6-8 år, måndagar 16.15 -17.00
Vi lär känna våra röster, sjunger unison körsång i olika
stilar. Vi lär oss vad det innebär att sjunga i kör och även
hur musik och noter fungerar genom lekar och spel.
Kören medverkar i gudstjänster, luciatåg och liknande
några gånger per termin.
Samklangen, 9-12 år, måndagar 17.30-18.45
Nu lär vi oss att sjunga i stämmor, sånger på andra språk
än svenska, får mer kunskaper om sångrösten och noter.
Ibland har vi kördagar, åker på läger eller andra projekt.
Kören medverkar några ggr per termin i gudstjänster,
luciatåg och liknande.
Anmälan: Anna-Sara Berencreutz, 026 - 17 05 96
anna-sara.berencreutz@svenskakyrkan.se

Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2 Hemlingby
Hemlingby barnkör
Åk 3-6
tisdagar 15.45-16.30.
Barnen tar sig till kyrkan på egen hand.
Start 7 september.
Åk f-3 onsdagar 15.15-16.00
Efter överenskommelse kan vi hämta barn på Hemlingby
skola.
Start 8 september.
Vi sjunger, leker och lär oss om musik. Kören medverkar
på gudstjänster och konserter i Hemlingby kyrka, ibland
även på andra ställen.
Anmälan: Christina Gagge, 026 - 17 05 55,
christina.gagge@svenskakyrkan.se

Strömsbro kyrka, Hillevägen 2
Barnkören Diamanterna
Åk 1-3
Måndagar 15.30-16.15.
Kören kommer, på ett lekfullt sätt, lära sig sjunga ”på riktigt”. Genom musiklekar, sångövningar och musik i olika
stilar. Allt från önskesånger till pop, gospel och
traditionell körmusik. Några gånger per termin uppträder
vi i kyrkan.
Anmälan: Ellen Weiss, 026 - 17 04 91
ellen.weiss@svenskakyrkan.se

Juniorkören Abantwana
Åk 4–6
Måndagar 16.30-17.15
Kören jobbar mycket med hur vi kan utveckla våra röster
med hjälp av lekfulla övningar och kanonsånger. Kören
sjunger allt från egna önskesånger till pop, musikal,
Disneylåtar och mer klassisk körmusik och gospel. Under
våren kommer alla som kan och vill få möjlighet att vara
med i ett större musikalprojekt
Anmälan: Ellen Weiss, 026 - 17 04 91
ellen.weiss@svenskakyrkan.se

Miniorer

Mariakyrkan, Forellplan, Sätra
Förskoleklass - åk 2
Vi träffas i barnlokalen på nedre plan och pratar, pysslar,
sjunger, skapar, leker och har andakt. Vi har möjlighet att
hämta de barn som går på Sätraängsskolan och Ulvsätersskolan direkt från fritids men då måste vårdnadshavare meddela både oss och skolan.
Onsdagar 15.30-17.00
Start 15 september

Anmälan: Caroline Larsson, 026- 17 05 25
caroline.larsson@svenskakyrkan.se

Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6, Bomhus
6-9 år
Vi snackar, äter mellanmål, spelar spel, målar, leker,
spelar musik, pysslar och en hel del annat. Ungefär en
torsdag i månaden kommer vi under hösten jobba med
teater genom lek, dramaövningar mm.
Varje träff inleds med mellis och avslutas med andakt i
kyrkan.
Torsdagar 14.00-16.00
Start 2 september

Anmälan: Tomas Folkegård, 026- 17 05 53
tomas.folkegard@svenskakyrkan.se

Juniorer

Mariakyrkan, Forellplan, Sätra
För barn i åk. 3-åk. 5
Vi pratar, pysslar, spelar spel, sjunger, umgås, har andakt
och mycket annat. Mellanmål serveras från 14.00
Glöm inte att meddela allergier.
Torsdagar 14.00-16.30
Start 16 september
Anmälan: Caroline Larsson, 026- 17 05 25
caroline.larsson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsjuniorer

Strömsbro församlingshus, Iskällargatan 6

Pilgrimsjuniorer åk 4-5
Barn kan också vara pilgrimer! Vi vandrar i närmiljö, samtalar, fikar, leker, pratar om Bibelns berättelser, lär oss
skogsvett, har andakt och sjunger.
Tisdagar 14.30-16.30
Start 7 september
Anmälan: Maritha Lechnio, 026 - 17 05 98,
maritha.lechnio@svenskakyrkan.se

Superhjältarna

Mariakyrkan, Forellplan, Sätra
Varannan onsdag i möts ungdomar och unga vuxna med
funktionsvariationer för att äta, umgås och fira gudstjänst tillsammans.
8, 22 september, 6, 20 oktober, 3, 17 november
1, 15 december 17.00
Ann-Helen Lundqvist, 026- 17 04 41
ann-helen.lundqvist@svenskakyrkan.se

Ungdomskör
Strömsbro kyrka, Hillevägen 2
Ungdomskören Vox Nova
13-25 år
Måndagar 18.00–20.00
Kören sjunger 2–4 stämmor och musiken är blandad, allt från pop, rock, musikal, till klassisk körmusik
och gospel. Kören lär sig sångteknik och tränar sitt
gehör med lekfulla övningar som passar både ovana
körsångare och de som sjungit länge.
En enkel provsjungning görs före du kan börja där
du bland annat placeras in i rätt stämma. Kontakta
körledaren för att bestämma tid.
Anmälan: Ellen Weiss, 026 - 17 04 91
ellen.weiss@svenskakyrkan.se

Ungkväll
På ungkvällarna kan du som är 14 år och uppåt komma och vara med, precis som den du är. Här får du
träffa nya och gamla kompisar!
Under ungkvällarna gör vi lite allt möjligt tillsammans
t.ex. spelkvällar, filmkvällar, lek, fika, sång och ibland
bara ett skönt soffhäng. Här finns alltid plats för
samtal om livet och för funderingar om tro, bibel och
Gud. Ibland träffas vi alla från de olika stadsdelarna,
har övernattningar och läger. Vi avslutar alltid kvällar
med kvällsbön eller med att fira gudstjänst
tillsammans.
Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6, Bomhus
Torsdagar 18.00-21.00
Sveneric Dahl, 026-17 05 21
sveneric.dahl@svenskakyrkan.se

Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59, Sörby
Tisdagar 18.00-21.00
Emma Lundqvist, 026- 17 04 66
emma.lundqvist@svenskakyrkan.se

Trygghetscirkeln

Per Götberg

”Det är lätt att känna sig förvirrad och otillräcklig som
förälder”
Trygghetscirkelns föräldraskap är en uppskattad
föräldrakurs som bygger på anknytningsteori. Den
handlar om att ge redskap och förståelse utifrån modern
forskning åt föräldrar till att hjälpa sina barn till en
tryggare anknytning. Trygg anknytning ger i sin tur god
självkänsla och en stadig grund för ett gott liv åt våra
barn. Alla kurser har åtta tillfällen. Nya kurser startar
löpande under året i takt med att pågående kurser avslutas.
Mormor, morfar, farmor, farfar eller andra vuxna som
har med barn att göra är också välkomna att delta i
kursen!
Anmälan och frågor:
Per Götberg 026 - 17 04 12,
per.gotberg@svenskakyrkan.se

Lekaltarskåp

i Heliga Trefaldighets kyrka och Björsjökyrkan
Den livsviktiga leken
När vi går in i kyrkan kan det vara som att komma in i en
annan värld där det mesta är annorlunda. Här är det högt i tak,
ljudet ekar, människor bär speciella kläder och musiken låter
annorlunda. Böner, bekännelser och lovsång ljuder. Här möts
dåtid, nutid och framtid.
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken hanterar barn det de redan kan och det de vill lära sig att förstå. I
leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och
förmåga till symboliskt tänkande. Här stimuleras också
förmågan att samarbeta och lösa problem. Lek är liv!
Vi vill med det här skåpet bjuda in barnen till att utforska
kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor!

026 - 17 04 00
www.svenskakyrkan.se/gavle

