Välkommen till en ny termin!
Vi börjar vecka 4!

Här hittar du information om våra grupper. Håll utkik på vår hemsida www.equmeniahasselby.se för nyheter och
eventuella ändringar. Varmt välkommen till en ny termin med oss!

Musikgrupper

Babysång, 0-3 år

Hasselkids, åk 1-3

Vi sjunger, ramsar, spelar på rytminstrument och rör
oss till musik. Efter sångsamlingen finns det fika och
möjlighet att värma mat.

I barnkören sjunger vi olika sånger, spelar rytminstrument,
hittar på rörelser. Körövningarna präglas av glädje och
gemenskap. Några gånger per termin medverkar vi i
gudstjänster och andra samlingar.

Dag och tid sker i samråd med intresserade.
Terminsavgift 350 kr/familj. Vid intresse, kontakta Britta
Ingmarsdotter på britta@hasselby.com

Onsdagar 17.30 – 18.30
Terminsavgift 250 kr

Småbarnssång, 1-5 år

Musikal, åk 4-6

Vi sjunger sånger och ramsor som bidrar till barnets
musikaliska och kroppsliga utveckling samt stärker
gemenskapen mellan förälder och barn. Innan
sångstunden, från klockan 10, serveras fika.

Spexa loss - sång och teater i ett. I musikalgruppen arbetar
vi tillsammans med en musikal som vi spelar upp i slutet
av terminen. Varje gång avslutar vi med en liten andakt
där vi får chansen att dela sådant som händer i vår vardag.

Lördagar, jämna veckor kl. 10.30 (drop-in och fika från
kl. 10.00)
Terminsavgift 350 kr/familj

Tisdagar 18.30 – 20.00
Terminsavgift 250 kr

Musiklek, 4-6 år

Tonårsmusik, från åk 7

Vi sjunger sånger, leker sånglekar, lyssnar på musik där
vi blandar olika musik- och rytmstilar och lär oss ramsor.
Vi blandar lekfullt och busigt med lugn och ro kring
ett tänt ljus som avslutning. Efter sångstunden fikar vi
tillsammans.

Har du alltid velat spela i ett band eller sjunga med
andra? Ta chansen och var med och spela eller sjung
tillsammans med dina kompisar. Vi övar, har kul och är
med på konsert.

Lördagar, jämna veckor kl. 9.30 (drop-in från kl. 9.15)
Terminsavgift 350 kr/familj

Scoutgrupper
Bästa utehänget med kompisgänget! På scouterna får
man vara med om en massa spännande äventyr och
lära sig nya saker. Vi har naturen som vardagsrum och
är utomhus så mycket som möjligt året runt. Alla våra
aktiviteter genomförs i små grupper, där alla får synas och
vara delaktiga. Vi åker på hajker och läger, och upplever
äventyr tillsammans!

Miniscout, förskoleklass - åk 1
På Miniscouterna är vi mycket ute och får prova på att
elda och tälja. Vi får leka i skogen och pyssla i kyrkan.
Tisdagar kl. 18.00 -19.00
Terminsavgift 250 kr
EQUMENIA HÄSSELBY
ÅBRODDSVÄGEN 47
165 70 HÄSSELBY
WWW.EQUMENIAHASSELBY.SE

Dag och tid sker i samråd med de ungdomar som vill
vara med.
Terminsavgift 250 kr. Vid intresse, kontakta Britta
Ingmarsdotter på britta@hasselby.com

Spårarscout, åk 2 - åk 3
Roligt bus utomhus! På Spårarscouterna får du lära dig
spännande och nyttiga saker som att laga mat över öppen
eld och sjukvård. Vi leker, pysslar och åker på hajk.
Tisdagar kl. 18.00 -19.30
Terminsavgift 250 kr

Upptäckarscout, äventyrarscout & utmanarscout,
åk 4 - gymnasiet
På Scouterna gör du och scoutkompisarna spännande
projekt, ni är med om äventyr och har kul tillsammans.
Onsdagar kl. 18.30 -20.00
Terminsavgift 250 kr

Söndagsskola

Vi är med i början av gudstjänsten. Efter Barnens ljus
går vi upp till Hasselgården och pratar om Bibelns
berättelser, sjunger och leker.
Söndagar 11.00 – 13.00
Terminsavgift 250 kr

Tisdagsmiddag

Vi serverar en pastamiddag till självkostnadspris, 25
kr per person. För dem som inte går till scouter (start
kl 18.00) eller musikalgrupp så finns det kaffe och te
även efter kl 18.15. I början av terminen önskar vi att
ni anmäler om ni planerar att komma och också om ni
önskar specialkost.
Tisdagar 17.30 – 18.15
25 kr/person och tillfälle. Anmäl till
middag@equmeniahasselby.se

Gaminggrupp, från 12 år

Gillar du att spela? På dator, konsol, telefon eller
brädspel. Vi spelar tillsammans, ofta utifrån tema och vi
samtalar om hur vi kan spela på schyssta sätt.

Tonårsgrupp, från åk 7

Sugen på något kul att göra på fredagkvällarna? Vad
sägs om en tårtbakartävling, dansa dansmatta, eller helt
enkelt sitta och fika med härliga vänner. Kom och häng
med oss på tonår! Vi varvar mellan planerade aktiviteter
och tonårscafé eller tonårssamling. Kom till tonår så får
du schema på när vad händer!
Fredagar 19.00 – 22.30
Terminsavgift 250 kr

Konfirmation, från åk 7
Under våren pågår konfirmationsläsning i Hässelby
Missionskyrka. En rolig möjlighet att i gott sällskap
reflektera över livets stora och små frågor.
Vi möts första gången 15/3 17.00 – 18.30 och den
kvällen är öppen även för dig som inte är anmäld till
konfan, men funderar på konfirmation. För att planera
maten önskas dock föranmälan till kvällen till
jonatan.forsling@hasselby.com
Avgift för hela konfirmationen 3000 kr

Torsdagar kl 18.00 – 20.00
Terminsavgift 250 kr

Missa inte årsmöte och Barnklädesloppis!

Ni föräldrar behövs i Equmenia Hässelby

Under en termin hinner vi med många roliga saker! I vår får ni
bland annat inte missa Equmenia Hässelbys årsmöte, onsdagen
den 5 februari kl 18.30. På årsmötet beslutar vi om hur vår
förening ska arbeta framåt. Alla medlemmar har rösträtt! Missa
inte heller vår Barnklädesloppis! Gör fynd, sälj urvuxna kläder
och unna dig ett gott fika. Barnklädesloppisen går av stapeln
lördagen den 28 mars.

Varje år genomför vi olika aktiviteter, som
barnklädesloppisar och välgörenhetslopp. Vi
behöver hjälp med dessa och ser gärna att du
ställer upp.

Terminsavgift

För mer information om vår verksamhet, se
vår hemsida: www.equmeniahasselby.se
Det går även att kontakta oss på
info@equmeniahasselby.se

Terminsavgiften anges under varje grupp, i avgiften ingår
försäkring och medlemskap i Equmenia Hässelby. Du betalar
bara en avgift även om du är med i flera grupper. Undantaget är
musikgrupperna som kostar 350 kr, där avgiften avser familj och
grupp.
Har du frågor? Kontakta oss på info@equmeniahasselby.se.
Terminsavgiften betalas till Equmenia Hässelbys bankgiro
5101-7192.
Uppge barnets namn och vilken grupp det gäller i meddelandefältet.
Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 28/2.

EQUMENIA HÄSSELBY
ÅBRODDSVÄGEN 47
165 70 HÄSSELBY
WWW.EQUMENIAHASSELBY.SE

Vet du vad du vill hjälpa till med? Hör av dig
till info@equmeniahasselby.se.

Verksamheten drivs av Equmenia Hässelby,
tillsammans med Hässelby Missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan, i samarbete med
studieförbundet Bilda.
Deltagare i grupperna rapporteras som
studiecirkeldeltagare till Bilda som stödjer oss
ekonomiskt. Vi får även bidrag av kommunen.

