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miniorkör på slimmingeby skola 
Vi sjunger och rör oss till musik. Medverkar vid våra familjegudstjänster  
i församlingen 3–4 gånger/termin.

för vem årskurs F–3
när/var meddelas i samband med skolstart
anmälan via hemsidan 
frågor Christina 0709-19 04 46

juniorkör på slimmingeby skola 
Vi sjunger mycket blandat och bestämmer delvis sångerna tillsammans.

för vem årskurs 4–6
när/var meddelas i samband med skolstart
anmälan via hemsidan 
frågor Christina 0709-19 04 46

ungdomskvällar
Kom och ta en, eller flera, kompisar med dig! Vi träffas för att spela pingis,  
käka pizza, lyssna på musik, spela spel eller att se en film tillsammans.

för vem årskurs 7–9
när följande söndagar kl 17–20: 26 sep, 24 okt och 21 nov
var prästgården, Villie
anmälan ingen anmälan behövs, kom när du kan och vill 
frågor Anette 0705-17 04 41

Anmälan gäller för skolåret 2021/2022, det vill säga både  
höst- och vårtermin. Höstterminen avslutas v 50 och start v 3.  

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma  
vid minsta sjuksymtom.
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Anmälan gäller för skolåret 2022/2023, det vill säga både höst- och  
vårterminen. Höstterminen avslutas v. 50 och vårterminen startar v. 3.  
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma vid sjuksymtom.
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Pianoundervisning
I församlingen bedrivs 

också pianoundervisning 
för nybörjare.  

Är du intresserad?  
Kontakta Christina.



Miniorer
Vi träffas och fikar. Därefter läser vi en berättelse som inspi-
rerar till dagens pyssel. Ibland ställs alsterna ut i kyrkan vid 
gudstjänsterna. En stunds lek och samling avslutar dagen. Man 
kan ta buss från Rydsgårdsskolan till Villie församlingshem och 
föräldrar hämtar vid aktivitetens avslut.

För: Årskurs F–2
När: Måndagar kl. 14–16.30, med start den 12 september.
Var: Församlingshemmet Villie

Juniorer
Vi träffas och fikar. Därefter läser vi en berättelse som är 
inspirationen till dagens pyssel. Ibland ställs alsterna ut i kyrkan 
vid gudstjänster. En stunds lek och samling avslutar dagen. 
Man kan ta buss från Rydsgårdsskolan till Villie församlingshem 
och föräldrar hämtar vid aktivitetens avslut.

För: Årskurs 3–4
När: Tisdagar kl. 14–16.30, med start den 13 september.
Var: Församlingshemmet Villie

Mat och prat
Vi lagar mat och äter tillsammans. Vi pratar om allt mel-
lan himmel och jord, spelar spel och har lite roliga aktiviteter. 
Mycket prat och skratt. Någon gång per termin bakar vi och 
fixar något ätbart till gudstjänsterna.

För: Årskurs 5–6
När: Tisdagar kl. 17.30–19.30, med start den 13 september.
Var: Prästgården Villie

Anmälan: marita.wallstrom@svenskakyrkan.se
Frågor: Marita, 0707-45 38 97

Miniorkör
Vi sjunger, rör oss till musik och medverkar  
vid våra gudstjänster 2–3 gånger per termin.  
För: Årskurs F–3
När: Onsdagar 13.30-14.00, med start den 14 september.
Var: Slimmingebyskolans musiksal
eller
När: Torsdagar 15.30-16.00, med start den 15 september.
Var: Rydsgårdsskolans musiksal
 
Juniorkör
Vi sjunger mycket blandat och bestämmer  
delvis sångerna tillsammans. 
För: Årskurs 4–6
När: Onsdagar 14.00-14.30, med start den 14 september.
Var: Slimmingebyskolans musiksal

Anmälan: christina.bergendahl@svenskakyrkan.se
Frågor: Christina, 0709-19 04 46
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