
Detta ger vi barnen i Smyrna GULD 

FÖRÄLDRABREV            September 2019 

Till dig som är förälder till barn som går i Smyrna! 

Jesus älskar alla barnen och det gör vi också! Men Ni föräldrar är de viktigaste personerna i 
deras liv. 
Vi ser fram emot att få möta er mycket under hösten!  
Vi vill ge Jesus till era barn och vara ett komplement och en resurs till er föräldrar och visa 
vägen till en sund och personlig Jesusrelation i barnens liv. Så här ser hösten 2019 ut. Skriv in i 
almanackan eller sätt upp på kylskåpet. (Detta brev hittar du även på vår hemsida under 
”terminens föräldrabrev”) 

Korv & Bröd i Café 2 tr 
Serveras alltid efter Smyrna 11 i cafe 2 tr. Du får köpa korv & bröd + saft för 10 kr/barn och 

20 kr/vuxen alt 50 kr/familj. Här satsar vi på gemenskap och eftermingel för alla 

familjer, bjud med dina vänner! Vill du vara med och jobba 

som korvgubbe/gumma, hör av dig till oss! 

Smyrna 11 FEST Första söndagen i månaden  
Under hösten möts vi 6 oktober, 3 november. Alla barn går först till sin ordinarie GULD-grupp, 
efter gudstjänsten har vi efterhäng i Café 2tr. Vi äter korv & Bröd, kaffe & kaka och har en 
härlig gemenskap med tävling, sång och info. Bjud med alla barnfamiljer!  

 

Smyrna GULD 

Söndagar kl 11.00-12.40 Smyrna GULD för barn 0–13 år.   

Pärlor födda 16–19 Barnlandet  

Smaragder födda 13–15 Rabatten  

Safirer födda 09–12 Församlingsvåningen  

Onyxer födda 06–08 Valvet  

I barnens Gudstjänst berättar vi Bibelns berättelser, bygger relation med 

varandra och Jesus. Därefter har vi olika aktiviteter som barnen får välja.  

Vi arbetar alltid med ett insamlingsprojekt där barnen är med och hjälper andra barn.  Nytt 

projekt för i år är ”Stolar till Juba”. I Juba, Sydsudan, finns en församling som behöver nya 

stolar till söndagsskolan, en stol kostar 80 kr. Dom behöver många! Uppmuntra ditt/dina barn 

att ta med pengar till Smyrna GULD! Att ge är att få!  

SUPERSUNDAY En gemensam Gudstjänst för ALLA 10 nov & 5 januari kl 15.00 (2020)  
Supersunday KIDZ för alla barn.  
 
Söndagsskola på Engelska ”Smyrna 15”Söndagar kl 15.00-17.00 På ”Smyrna Farsi” Torsdagar kl 
18.00-20.00 

 
Församlingsmöte  

Lördag 21 september 9.45-12.30. Söndag 13 oktober efter Smyrna 11. Söndag 10 nov efter 
Supersunday. Lördag 7 dec kl 9.45-12.30  
 

Öppen förskola  
Onsdagar kl 10.00 – 12.00 för barn 0-5 år - syskongrupp. 

Familjehelg 7-8 september 
Härliga dagar med gemenskap, undervisning och avkoppling för hela familjen! 

 



Musikalhajk för de som går i åk 4–7 

13–14 september. En hajk för de som vill vara med på årets julmusikal. 

Anmälan via hemsidan senast 11 september. 

Musikalövningar 
Vi kommer sätta upp musikalen ”Drömmen om Jul”.  

Vi hoppas att du längtar efter att vara med! Vi behöver också få ihop ett 

helt gäng med föräldrar – vill du hjälpa till? Välkomna på föräldramötet! 

21 september 09.45-13.00 1: a träff för alla barn 7-15 år 
                               11.30 Föräldramöte 
28 september 10.45-13.00    
5 oktober  10.45-15.00 
12 oktober  10.45-15.00  
19 oktober  10.45-15.00 
26 oktober    10.45-15.00 
Inget dagläger detta år 
08 november  17.30-19.30 ev extra rep 
09 november 10.45-16.00 
12, 13, el 14 november GENREP 17.00-20.00  
16 november  13.45-20.00  18.00 PREMIÄR!  
19 november  07.30-13.30  Skolföreställningar 
20 november  07.30-12.00  Skolföreställningar  
23 november  17.00-20.00  18.00 Sista föreställningen 
Nytt för i år! Anmäl dig på hemsidan ”Medverkan Drömmen om Jul” 
 

Dopskola 
Funderar ditt barn på att döpas? Anmäl till vår DOPSKOLA och få reda på mer om dopet.  
Dopskolan innehåller 4 lektioner. Anmälan till barn@smyrna.se  

Sportlovsläger v 7 söndag 9 feb – lördag 15 feb  
VIPS för dig som går på mellanstadiet åker till Sudndalen, Norge. 

Familjeläger åker till Sudndalen, Norge. 

Idéer, frågor eller hjälpa till 

Hör av dig till barn@smyrna.se 

 

Hoppas vi ses mycket under hösten! 
Håll församlingen levande med både böner och närvaro. Barn älskar att vara där deras vänner 

är! Vi behöver varandra! 

 

 

     

     

 

Rosalie Zakrison  Annelee Thorstensson  Kram från oss!  

0734-36 27 58  0707-39 72 30   Maila: barn@smyrna.se 

rosalie.zakrison@smyrna.se  annelee.thorstensson@smyrna.se  Mer info: www.smyrna.se 

Följ oss på Smyrnabarn 
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