
En vanlig Söndax ser oftast ut så här: 
 

Del i gudstjänsten 
Vi är med ca.10-15 minuter på gudstjänsten. 
Där öppnar vi vår Skattkista tillsammans 
med församlingen. Sedan går vi ner till våra 
lokaler i källaren... 
 

Storsamling 
Vi börjar alltid med en storsamling där vi 
sjunger och stämmer av vilka som är där. Vi 
lyssnar/tittar på en berättelse ur Bibeln. 
Sedan ber vi, lär oss en minnesvers och leker 
något. 
I höst fortsätter vi med materialet Leva livet 
från Pingst Ung. 
Det vi samlar in blir ett bidrag till equmenias 
insamling ”Alla på samma kula”. 
Det finns möjlighet att swisha och fylla i en 
lapp (finns på kyrktorget), som barnet kan 
ge i kollektburken. 
 

Gruppsamling 
Här delar vi in i mindre, åldersindelade 
grupper där vi pratar om Bibelberättelsen, 
pysslar och avslutar med bön. 

 

Trygga Möten 

Medlemsavgift 
200 kr per år, max 500 kr per familj. Då ingår 
även en försäkring. 
Medlemsavgiften betalar du genom att gå in 
på vår hemsida: 
 www.equmeniakyrkanhestra.se och klickar 
på equmenia och ”Medlemsavgift”. Följ 
instruktionerna. 
Medlemsavgiften gäller för alla Equmenias 
grupper. 

 
Equmenia 

Equmenia vill vara med och forma en bättre 
värld! Vi tror på kraften i unga människor och 
vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm och 
trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva 
och känna sig som hemma.   

Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus 
står alltid på barnens sida – det vill vi också 
göra. 
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Du som är  

mellan 3-13 år är 
välkommen på Söndax! 

Söndagar  
klockan 10.00-11.30 



Söndax 
För dig som är mellan 3-13 år. Man kan börja 
när man vill, man måste inte ha börjat när 
man är 3 år! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Närvaro 
Vi för närvarolista i varje grupp för att kunna 
rapportera till Gislaveds Kommun och få bidrag. 
Listorna hanteras enligt GDPR. 

 
 

Tider 
Söndagar 10.00-11.30 
Är gudstjänsten slut innan vi är färdiga, 
ber vi er föräldrar att vänta på "SMU-torget", 
tills vi öppnar dörrarna till våra grupprum. 
 
 

Program hösten 2021 
19/9 Söndax-start 
26/9 Söndax 
3/10 Söndax  
10/10 Söndax 
17/10 Tillsammansgudstjänst 
24/10 INGEN Söndax (Årsmöte) 
31/10 Söndax 
7/11 INGEN Söndax (höstlov) 
14/11 Söndax 
20/11 Basar LÖRDAG 
21/11 INGEN Söndax 
28/11 Första adventsgudstjänst 
5/12 Söndax 
12/12 Söndax-julfest 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledare 
Peter Gillgard 073-154 29 50 
Elin Ambjörnsson 070-337 93 44 
Pernilla Hartvigson 070-508 62 77 
Ida Palmquist 073-961 34 15 
Anna Carin Åsljung 070-363 53 77 
 

Hjälpledare 
Alma Bylund 
 
 

Speciella tillfällen under  
hösten 
17 oktober Tillsammansgudstjönst. 
Söndax medverkar. 
 
28 november Adventsgudstjänst 
Ingen Söndax, men Alla är välkomna på 
gudstjänst! 
 
12 dec Söndax julfest 
Vi håller en avslutning i källaren för barnen
 

 


