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Söndagar i Lutherska kl 11.00

Gudstjänst med stora och små
I de här gudstjänsterna medverkar barnen i kyrkan.
Datum: 5 februari, 19 mars och 21 maj.

Söndagsskola
Vi börjar med att vara med en stund i gudstjänsten. Sen träffas söndagsskolan 
uppdelad i grupper. ”Skatten - på äventyr med Gud”, www.skatten.nu.
Åldersgrupp: 4-12 år. Barnet får börja höstterminen det år hen fyller fyra.
Mer info: kontakta Kristoffer Lignell, 070-38 01 291, kristoffer@lutherska.nu

De minsta
För barn 0-4 år finns ett barnrum på läktaren där man kan hålla igång under 
gudstjänsterna. 

Skogsskolan
Några söndagar per termin träffas vi med skogsskolan under gudstjänsttid. Vi åker ut 
i skogen och lagar mat, leker lekar och lär oss sånt som är bra att kunna när man är 
i skogen. Om inget annat meddelas, lämnas och hämtas barnen på parkeringen vid 
gamla TV-huset på Delsjövägen.
Åldersgrupp: Åk 2-7
Tid: 10.45 - 13.30
Datum: kontakta Mattias, 0733- 42 45 33

Unga psalmorkestern
Vid något tillfälle varje termin är alla barn som spelar ett instrument välkomna att 
vara med och spela i Lilla psalmorkestern. Vi träffas och tränar vid ett par tillfällen 
och medverkar sedan i en gudstjänst. 



Scouter i Toleredskyrkan
Åldersgrupp: 7-13 år
Terminsavgift: 200 kr
För mer info: kontakta Peter och Anette Sjölund, 031-13 30 12, 0702-55 91 61 

Musiktorsdag
Mer info: kontakta Sven och Johanna Fridolfsson, 0737-35 55 83,  
fridolfsson@home.se 

Klapp & Klang
Musiklek för barn i förskoleåldern. 
Ledare: Johanna Fridolfsson
Åldersgrupp: 3-5 år
Tid: 17.15-18.00
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 150kr/termin

Musikmix
Kul med musik. Vi sjunger och spelar tillsammans. Bland annat lär vi oss spela ukulele. 
Ledare: Samuel Ekstener
Åldersgrupp: Förskoleklass till åk 3
Tid: 17.15-18.00
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 150kr/termin

Musikmax
Rockskola och sångcoachning. Trummor, bas, gitarr/elgitarr och keyboard. 
Ledare: Sven Fridolfsson
Åldersgrupp: Åk 4 och uppåt
Tid: 17.00-18.00
Plats: Kyrksalen
Kostnad: 150kr/termin

Middag
På torsdagar kl 18.00 är du välkommen att stanna kvar efter våra musikgrupper och 
äta middag, som vi turas om att laga. 



Tonår
Tonårsgruppen träffas varannan onsdag och hittar på allt möjligt,
t ex att bowla, spela TV-spel och baka pizza. 
Åldersgrupp: Från åk 7 och uppåt
Tid: 18.00-20.30
Datum: Varannan onsdag (jämna veckor) med start 11 januari.
Plats: Samling i församlingsvåningen, sen får vi se vart vi tar vägen. 
Kostnad: 100 kr/termin 
Mer info: kontakta Kristoffer Lignell, 070-38 01 291, kristoffer@lutherska.nu

Tonårskör
De onsdagar det inte är tonår är det istället tonårskör. Vi sjunger gospel, pop och annat. 
Åldersgrupp: Från åk 7 och uppåt
Tid: 18.00-19.00
Datum: Varannan onsdag (ojämna veckor) med start 18 januari.
Plats: Församlingsvåningen
Kostnad: 50 kr/termin 
Mer info: kontakta Helena Westin, 0733-50 10 10, helenawestin76@gmail.com 

Kyrkfakta
Lutherska Missionskyrkan är knuten till EFS, en rörelse inom Svenska kyrkan. Barn- 
och ungdomsverksamheten ingår i EFS barn- och ungdomsorganisation Salt. Genom 
att att vara med i vår verksamhet blir du medlem i Salt. För mer info se vår hemsida 
www.lutherska.nu.

Hur du hittar hit
Våra lokaler är belägna på Vasagatan 2B. Kyrksalen har entré på hörnet och är i 
entréplanet, församlingsvåningen är på våning 3 och har entré i porten på 
Vasagatan 2B, porttelefon finns. Har du barnvagn och vill komma direkt till 
hissen används entrén på Haga Kyrkogata 10. Vill du veta mer om vår verksamhet är 
du välkommen att kontakta expeditionen på 031-13 40 34 eller info@lutherska.nu.

Välkom
men!


