
Våren 2019 

 

 

”Gott och blandat” 
 

Går du i femman, sexan eller sjuan?  
 

Vill du träffa nya kompisar? 

 

 
 

 

Då kan ”Gott och blandat” vara 
något för dig! 

 

 

 

 

 

 



 

Hej! 
Vi har startat en ny grupp för alla er som går i 

femman, sexan och sjuan. Träffarna är till en början på 
fredagar och ungefär en gång i månaden. Mat ingår 

alltid och ibland någon extern aktivitet. 
 

Tanken är att vi som grupp gemensamt bestämmer 
vad vi ska göra. Det finns kanske saker som du 

drömmer om att få göra tillsammans med andra? 
Spela musik, baka tårtor, diskutera livet? 

 
Välkommen att anmäla dig!  

 
Träffar våren 2019: 1/3, 29/3 och 3/5 (Bowling) 
Tid: kl 17 – 19:30 
Plats: Emmaboda församlingshem 
Kostnad: Gratis 
 
Kontaktperson: Linda Ursjö, 076-760 31 54 
linda.ursjo@svenskakyrkan.se  
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Anmälan     
 

Jag vill vara med i Emmaboda pastorats barnverksamhet!  
 

 

      Barnets för- och efternamn: ___________________________________________ 

      Adress 1: _________________________________________________________________ 

    (Adress 2): _______________________________________________________________ 

     Födelsedatum (ÅÅ MM DD): ____________________________________________ 

     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: ___________________________________________________________ 

 

       Dataskydd – barnverksamhet inom Emmaboda pastorat 

       *  Vi lagrar och hanterar uppgifter om barnens namn,   

           personnummer, 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 
 

Här hittar du mer information om Gudstjänster och arrangemang 
Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
Facebook – Leta efter Emmaboda pastorat så hittar du oss!  
Emmaboda Tidning – Vi annonserar verksamheter och evenemang 
varannan vecka.  

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

