FÖRÄLDRABREV
februari 2021
Till dig som är förälder till barn som går i Smyrna!
Ett brev med en stor förhoppning om nya tider!
Vi hoppas ni mår bra och vi längtar efter er! Vi
liksom vi alla står i förändringstider. Med detta
föräldrabrev vill vi skicka med våra planer för
vår och sommar. Utifrån ett pågående
referensgruppsarbete kommer vi utvecklas
tillsammans. Mycket spännande tider för hela
församlingen står för dörren! (Detta brev hittar
du även på vår hemsida under ”Terminens
föräldrabrev”)

Smyrna GULD

Nu möts vi online följande tider på söndagar
Söndagar kl 11.00-12.40 Smyrna GULD för barn 0–13 år.
Pärlor
födda 17-21 Kl 10.00
Smaragder

födda 14-16

Kl 10.30

https://us02web.zoom.us/j/84412870427?pwd=dHVELzBtMEpodXlUU1ZaZU8zN3Ftdz09
Safirer

födda 10-13

Kl 11.00

https://us02web.zoom.us/j/84226395008?pwd=UjRRUklmaWFDVjIwL1RrRHVTYiszdz09
Onyxer

födda 07-09

Kl 11.00

https://us02web.zoom.us/j/86100626624?pwd=andQbEQ3blV5SHdGVVpnUitlS2lSQT09
Att mötas online är en positiv upplevelse där vi får se varandra i hemmamiljön. Här berättar vi
Bibelberättelser och Leker/Tävlar och tittar på Arne & Berit.
Vi arbetar alltid med ett insamlingsprojekt där barn är med och hjälper andra barn. Detta är ni med
och ber och ger Swish till hemifrån 123 588 16 44 märk ”GULD I SERBIEN”.
Mer info får du i mailutskick, saknar du mejl? Skriv till barn@smyrna.se
Vi kommer ringa till de barn som finns med i Onyxerna då vi saknar dem och planerar att mötas!

Församlingsmöte
Lördagar kl 10.00 på Zoom Om församlingens skeenden, frihamnskyrka mm. 27 mars, 24 april, 29 maj
https://us02web.zoom.us/j/88903862347?pwd=SmNWVjlMaTVpU3VLTVFPWHhWcXEvUT09

Bibelutdelning åk 3 & 4 återkommer vi med
Smågrupp i Smyrna
Önskar du vara med i en familjehemgrupp/hemgrupp hör av dig till hemgrupp@smyrna.se

Zoombönemöte varje onsdag 18.00-19.00
Gemensamt med hela församlingen. Kom och var med hela familjen.
https://us02web.zoom.us/j/89788368066?pwd=ZkVHVmNwTjdPdzdIVHhPaDRheTVUdz09

Nystart: ”FöräldraSNACK” Sista torsdagen i månaden.
Att prata med mina barn om...
25 februari

Barn – Skolan – Bibeln – Världsbilden med Göran Schmidt

samt 25 mars, 29 april & 27 maj
Saknar du länk maila till heidikapynen@hotmail.com

100 Kreativa Böner
Vi vill uppmuntra er till bön hemma tillsammans med era barn. Vi har hittat en bok som inspirerar
till 100 kreativa böneförslag. Vi vill dela ut boken gratis. Vill du sponsra så skicka på Swish 123 588
16 44 märkt ”100 kreativa böner”. På vår Instagram kommer inslag från olika platser i Göteborg där
Hannah, vår teamare, tillsammans med barn ger tips och uppmuntran.
Välkomna att hämta er bok på följande platser:
I Smyrna ingång via Storgatan
23–25 feb klockan 16–18, 2–3 mar klockan 16–18
Hemma hos Rosalie och Annelee
27 feb & 6 mar klockan 10-12
Rosalie

0734-36 27 58

Stegebergsvägen 2

Hovås

Annelee

0707-39 72 30

Lilla Arödsgatan 7

Hisings Backa

Dopskola
Funderar ditt barn över att döpas?
Gå vår DOPSKOLA och ta reda på mer. Dopskolan innehåller 4 lektioner. Anmälan till
barn@smyrna.se

Länkar
Prenumerera & Följ oss på Youtube Smyrna Play där du ser alla Smyrnas Gudstjänster.
ARNE & BERIT, rörelsesånger mm för barnen
https://www.youtube.com/channel/UCdnQMsfuIh12QHBcHhPmGfw
Spotifylista med barnmusik.
https://open.spotify.com/user/bcgeqljwfxa87rivjzdgxty88?si=xbfHGd_oTK6miUhE2BetuQ
Instagram
https://www.instagram.com/smyrnabarn/

Vi möts i vår online & live!
Håll församlingen levande med både böner och närvaro. Barnen behöver hitta vänner här!!!
Då blir det kul att dela den kristna gemenskapen tillsammans! Stay tuned via vår Insta!

Vi behöver bli MÅNGA fler ledare för
våra barn – Du behövs!
Hör av dig till barn@smyrna.se

Kram från oss!
Rosalie Zakrison

Annelee Thorstensson

E-posta: barn@smyrna.se

0734-36 27 58

0707-39 72 30

Mer info: www.smyrna.se

rosalie.zakrison@smyrna.se

annelee.thorstensson@smyrna.se

