
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och familj  
Hösten 2020  

 

”Låt barnen komma till mig”, säger Jesus. Barn 

och familj är en viktig del av vår verksamhet. 

De förtjänar det bästa i livet! I våra grupper 

lägger vi stor vikt vid att barn och unga får 

använda sina sinnen med musik, färg, form, 

fantasi och rörelse. 



 

 
VÄLKOMMEN TILL VÅRA GRUPPER 

 

Hänga med kompisar, sjunga i kör, busa, pyssla och fira 
andakt. Det finns mycket kul att göra för barn och familj! 

 
Är du hemma med barn finns den öppna verksamheten 

Kyrkis, där du och ditt barn får umgås med andra.  
 

För skolbarn finns miniorer, juniorer, Gott och blandat,  
After School och körer. 

 
Där utöver har vi även aktiviteter på loven, olika 

arrangemang kring högtider och gudstjänster. 
 

Coronainfo: Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
 
 
 

 

 
 

  



 

 
EMMABODA PASTORAT 

 

Vårt pastorat består av fyra församlingar: Långasjö, 
Emmaboda, Vissefjärda, Algutsboda. Tillsammans blir vi 

ordet LEVA! Och det är precis så vi inom Barn och familj vill 
att verksamheten ska vara. LEVANDE! 

 
Oavsett var du bor inom pastoratet så är du välkommen att 

besöka och anmäla dig till de olika grupperna. Vi erbjuder 
bland annat Kyrkis, miniorer, juniorer och körer. Välj det som 

passar dig! 
 

 

 

 

 

  



 

Höstens verksamheter startar vecka 37.  
 
 
Kyrkis  
En grupp för barn 0-6 år med vuxen. Lek, andakt, sång och fika.  
Välkommen när du kan och vill! Ta med eget fika. Vi bjuder på kaffe, te och 
sugrörsdricka.  
Måndagar 9:00 – 11:00 Emmaboda - Fredrika/Petra  
Tisdagar 9:00 – 11:00 Algutsboda – Fredrika/Petra  
Torsdagar 9:00 – 11:00 Vissefjärda – Fredrika  
 
 
Miniorer 
För barn i årskurs F-2. Blandad verksamhet med sång, andakt, lek, pyssel och 
frukt. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt! 
Tisdagar 12:45 – 14:10 Långasjö - Linda och Fredrika  
Onsdagar 12:30 – 14:00 Vissefjärda - Fredrika och Linda  
 
 
Juniorer 
För barn i årskurs 3–6. Blandad verksamhet med sång, andakt, lek, pyssel 
och mellanmål. Vi är även utomhus ibland. Anmäl dig så snart som möjligt! 
Tisdagar 14:20 – 15:50 Långasjö - Linda och Fredrika  
Onsdagar 14:10 – 15:45 Vissefjärda - Fredrika och Linda  
 
 
Barnkörer  
I Emmaboda pastorat har vi flera barnkörer. Körerna är ibland med på våra 
gudstjänster och vid några andra tillfällen under året. Välkomna alla barn som 
gillar att sjunga! Anmäl dig så snart som möjligt! 
Måndagar 16:30 -17:15 5-10 år Emmaboda – Helene  
Tisdagar 14:10 –15:15 Åk F-2 VärldensStörstaKör Långasjö Helene  
Tisdagar 15:50 – 16:30 Åk 3-6 Noice Långasjö – Helene  
Onsdagar 14:15 – 15:00 Åk F-2 Änglakören  Vissefjärda – Birgitta  
Onsdagar 15:45 – 16:15 Åk 3-6 Tonfisskarna  Vissefjärda–Birgitta 
  
Barnkör i Algutsboda med Petra är under uppstart. Välkommen med 
anmälan! 
 
 
 
 



 

 
 
Gott och blandat  
En spännande träff för dig som går i årskurs 5, 6 och 7. Vi träffas en gång i 
månaden, lagar mat och umgås. Tillsammans bestämmer vi innehållet för 
träffarna. Välkommen! Kom ihåg att anmäla dig!  
Första träffen blir fredag 2/10 17:00-19:30 – Linda och Per   
       
       
Tack o Taco 
Vi äter tillsammans, firar andakt och Allhelgona-pysslar. Alla välkomna 
oavsett ålder! Anmälan senast onsdag 21/10. 
Måndag 26/10 9:00-11:30 Emmaboda – Fredrika och Helene  
Tisdag 27/10 14:00 – 17:00 Algutsboda - Fredrika och Petra 
Onsdag 28/10 17:00 – 19:30 Vissefjärda – Fredrika och Birgitta 
 
 
 Vandringar 
Vi erbjuder vandringar för skolklasser. Allhelgonavandring för årskurs 3, 
Kyrkogårdsvandring årskurs 6, Julvandringar årskurs 1 och 4 samt 
Påskvandringar för årskurs 2 och 5. 
 
 
Enastående familjer 
Är du ensam förälder i din familj? Välkommen till träffar och aktiviteter för 
hela familjen. För mer info kontakta Linda. 
 
 
 



 

Vid frågor kontakta oss gärna 
 

Fredrika Jirle, pedagog 
0471-254 48, 070-225 58 69 
fredrika.jirle@svenskakyrkan.se 
 
Petra Hammar, pedagog  
0471-254 84, 072-549 05 17 
petra.c.hammar@svenskakyrkan.se 
 
Linda Ursjö, pedagog 
0471-254 68, 076-760 31 54 
linda.ursjo@svenskakyrkan.se  
 
Helene André, kantor 
0471-254 89, 076-105 82 49 
helene.andre@svenskakyrkan.se  
 
Birgitta Andrén Olsson, kantor 
0471-254 57, 070-760 31 53 
birgitta.a.olsson@svenskakyrkan.se 
 
Per Eriksson, pedagog ungdom 
0471-254 54, 076-760 31 30  
per.d.eriksson@svenskakyrkan.se 
 
 

Här hittar du mer information 

 
www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
 
 

                                                                                                                                                                      

 
Emmaboda pastorat emmabodapastorat  
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Anmälan Läsåret 20/21     
 

Jag vill vara med i Emmaboda pastorats barnverksamhet!  

 

      Barnets för- och efternamn: ___________________________________________ 

      Adress 1: _________________________________________________________________ 

    (Adress 2): _______________________________________________________________ 

      

     Årskurs: ______    Skola: ____________________________________________________ 

     Allergier och specialkost: ________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 

       Jag anmäler mig till följande grupp/grupper (ange namn på 

     gruppen samt ort): 
      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

       Barnet får själv ta sig till och från verksamheten:     □ JA      □ NEJ 

       Barnet får hämtas/lämnas på fritids/skola:                □ JA      □ NEJ 

       Barnet får skjutsas i bil av ledarna:                              □ JA       □ NEJ 

 

        Om det är något ni tror är bra för oss ledare att känna till så skriv  

      det här: 
        ___________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 
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      Målsman: _________________________________________________________________ 

      Mobil: ____________________  E-post: _______________________________________ 

      Namnteckning: ___________________________________________________________ 

 

      Målsman: _________________________________________________________________ 

      Mobil: ____________________  E-post: _______________________________________ 

      Namnteckning: ___________________________________________________________ 

 

       Samtycke  

       *  Vi lagrar och hanterar uppgifter om barnens namn,   

           ev allergier samt föräldrars namn, telefonnummer och e-post.  

 

      *  Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta er personligen 

          men också för att skicka ut information angående pågående och  

          kommande verksamhet.  

 

      *  Vi lämnar inte ut era uppgifter. 

 

 

Anmälan skickas eller lämnas till: 

      Pastorsexpeditionen i Emmaboda  

      Torggatan 26  

      361 30 Emmaboda 

 
 

       Det går även bra att göra en anmälan via formuläret på hemsidan:   

       www.svenskakyrkan.se/emmaboda/anmalan-till-barnverksamheten 

https://www.svenskakyrkan.se/emmaboda/anmalan-till-barnverksamheten

