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Våffelcafé i Hasselfors! 

Vi startar Våffelcafé i Skagershults församlingshem tillsammans med                

Röda korset i Hasselfors. Vi kommer att ha en speciell gäst varannan gång!           

Mycket välkommen till oss kl.14.30—16.30                                                             

1/3, 15/3, 29/3, 12/4 och 26/4. 

                                                                                                                                

Skagershults församling och Röda korset i Hasselfors 
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Grattis till Gunnel Ödebrink som 

blev Kryssvinnare i vårt förra               

Bodarne-Magazin! 
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Den 29/4 kommer vi att ordna en Bytardag i Casselgården, Laxå!        
Vi har inte spikat något klockslag än, så håll utkik på                                                           

anslagstavlor och i Laxå Nytt. Det kommer att gälla kläder, 

leksaker och div. prylar för barn. Tonårsgruppen säljer fika! 

Ring Iréne Ulama för mer information på tel. 0584-444638 



6 



7 

Vårens soppluncher              

Handarbetscaféer och                   

Ullcaféer i Finnerödja-Tived 

Eftermiddagscaféer i Casselgården 
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SMS:A LIV                           

TILL 72 905            

OCH GE 100 KR 
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Vad händer på barn- och ungdomssidan då ? 

* Jo, ett Sportlovsläger i Finnerödja församlingshem den 19-20/2 2018                                           
Gäller för barn i våra grupper som är 7—12 år.                                                                    
För mer info. ring vår församlingspedagog Iréne Ulama tel. 0584-444638. 

* En barngrupp ska startas i Finnerödja församlingshem i vår!                            

* Familjeläger på Stjärnholm den 10—13 juli 2018 

Mera info. kan du få av församlingspedagog Iréne Ulama tel. 0584-444 38 eller via          
e-post: iréne.ulama@svenskakyrkan.se 

* Våravslutning för alla barn och ungdomsgrupper i Bodarne pastorat tisdag           
den 15 maj kl. 16.30 i Ramundeboda kyrka och Kyrkparken.                                                        

Några arrangemang som är på gång under våren-hösten 2018   

Nattkampen 2018 - Porten till Arbor - 6-7 oktober i Ulricehamn För tonåringar, Skara stift                                       

arrangerar detta år. Vår lokalavdelning ansvarar för en kontroll. 

Vårskriket 18-20 maj  Friluftshelg på Flarkens lägerplats i Kållands skärgård, för tonåringar och 

äldre, Skara stift är arrangör. 

Guds famn  ett sommarläger på Flarken 27 juni—1 juli  Ett friluftsläger för juniorer och            

tonåringar tillsammans med Svenska kyrkans unga i Töreboda.  

Mera information om allt detta kommer i nästa nummer av Bodarne-Magazinet ! 
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