Till alla som är 6-9 år:

Snart börjar Regnbågen

och Hemliga klubben igen!
- Regnbågen och Hemliga klubben är två delar av samma
grupp och samlas samtidigt.
- Regnbågen är en barnkör som sjunger och har kul med musik. Vi medverkar på
gudstjänster med små och stora tre gånger per termin och vid en del andra tillfällen. Att alla barnen är med då är viktigt både för varje individ och för kören
som helhet. I höst är det Gudstjänst med små och stora 15 september kl 11,
Astrid Lindgrengudstjänst med små och stora 20 oktober kl 16 och
Luciagudstjänst 8 december kl 11.
- Hemliga klubben leker, pysslar, förbereder gudstjänster och hittar på allt
möjligt roligt tillsammans.
- Vi träffas tisdagar kl 13.30 i Säve församlingshem. De flesta kommer direkt
med skolskjutsen från Bärbyskolan till församlingshemmet. Vi börjar med att
äta smörgås och dricka saft. Vi turas om mellan att sjunga och att pyssla, och i
halvlek har vi en andakt. Kl 16.00 är det hela slut och då hämtas barnen av
någon i sin familj.
- Första gången vi träffas i höst är tisdagen den 3 september 2019
- Barnen måste vara anmälda senast den 22 augusti!
- Anmälan sker via e-post till anki.rundberg@svenskakyrkan.se och skall
innehålla
● barnets namn, klass och adress
● föräldrars namn
● alla telefonnummer som är bra för oss att ha om något skulle hända
● de e-postadresser ni vill att vi ska använda för information under året
● eventuella allergier och annat vi bör veta.
- Vi har maximalt 24 deltagare. De som var med till vårterminens slut i år har
förtur, men alla måste anmäla sig på nytt. Även den som stått i kö måste
anmälas igen. Om fler än 24 barn anmäls gör vi en ny kölista. På detta vis kan vi
få en lagom stor grupp, där varje barn kan få känna sig sett och hört.
- Hör gärna av er om ni har frågor!

Anki Rundberg, diakonistöd
telefon 0737- 738 924

Jens Claesson, organist
telefon 0737-738 617

anki.rundberg@svenskakyrkan.se

jens.claesson@svenskakyrkan.se

