
         BIBELN  är vår inspirationskälla. Vi lär barnen om  

          historierna, personerna och platserna i bibeln.      

          Barnen lär sig bl.a. om vårat lands högtider och       

          om tio Guds bud, som Sveriges Rikes Lag är  

                   grundat på. Vi lär barnen om bön, och  

                   vi  vill  väcka en nyfikenhet hos barnen  

         till att vilja & våga utforska livet!!   

          - I smått & stort! 

- Söndagsskolan är för alla barn upp till 12 år. De allra yngsta får ha 

en förälder med sig.  

Vi träffas varje söndag mellan kl. 11.00-12.30  

i Pingstkyrkan! 
 

 

Vi börjar tillsammans med de vuxna i gudstjänsten och går sedan 

ner i källaren. Där träffas vi i blandade åldrar och har storsamling 

med drama, sång och kollekt; insamling där den som vill får ge en 

slant till de missionsuppdrag vi stöder. 
 

Sedan möts vi i grupperna Rubinen & Safiren, och får undervisning 

ur Bibeln, leker, spelar Bibelbingo och mycket mer.  
 
 

VÄLKOMMEN! 

0-100!!! Gudstjänst för ALLA åldrar! 
 

Söndag kl. 11-12 i  Pingstkyrkan,   10/9 & 15/10.  
 

 

 

 

Wallingatan 22 

www.borlange.pingst.se 

Gillar du sång, dans, te-
ater, skapande? Då är  
ActiVOICE  

något för dig! Det 

handlar om sång, dans 

och skapande, med 

syfte att lära känna 

Gud. Vi lär oss nya sa-

ker om Gud, och så 

praktiserar vi!  

Har du funderingar kan du 
kontakta någon av 
oss ledare. 

 
 
 
 
 

  För tjejer och killar 

  fr.o.m. åk 1 & uppåt 

      
       Tisdagar  

  kl. 17.30-18.30 

     i Pingstkyrkan Borlänge  

    Wallingatan 22. 
 

     START 12 sept! 
      
 

 

 

Ledare är:  
Gunilla Sehlin 073-981 57 18          
Camilla Andelius 070-324 61 88 
Elin Sehlin 070-745 00 46 

         

Nu startar ActiVOICE! 



På LÖRDAGAR välkomnar vi ALLA att vara 

med i  

 
 

 

Vi träffas lördagar under hösten i Vallmora     

(Vallmora 92, Falun) mellan kl. 10.00-13.00. 
 

Familje-HÄNG är en träffpunkt UTE för ALLA som gillar att 

vara i naturen och att laga mat ute, uppleva en massa 

äventyr och umgås med andra på ett ”naturligt” sätt.  

Det är fritt att komma den stund man vill, och det finns all-

tid möjlighet till matlagning. Tag med det du vill äta/  

   tillaga. Kärl, eld, stekhäll, bestick och   

  tallrik/kåsa finns på plats. 
     

                      Höstens datum: 7/10, 21/10, 

     18/11 och 2/12.  

                      -Ta på lämpliga kläder och  

      häng på!   
 

 

 

 

     Kontakt: Fredrik Andelius 070-587 74 39 

           Camilla Andelius 070-324 61 88 

29/9 18.00-21.00 Samlas 18 

vid Pingstkyrkan, åter kl. 21. 

Åker gemensamt till Ö-sjön. 

Vi STARTAR hösten med ett utmanande bad-

äventyr: -bastu och dopp i Ösjön! Eller titta på! 

Vi ska även fika och ha trevligt tillsammans.  

13/10 18.00-21.00 Start vid 

Yoump kl.18. Hämta kl 

21. (Återkommer med plats) 

Samlas kl. 18 vid YOUMP och byter om. Sen hop-

par vi i 1 timme!!! Ta med vattenflaska! Efteråt fikar 

vi hos Sjöbergs, Walling. 14... Barnen hämtas där 

kl. 21.00.  KOSTNAD: 80:- 

27/10 Fredag 18.00– 21.00 

Start vid  kl.18. Ännu ej 

klart vart vi avslutar. 

IDROTTSHALL Info om idrottshall kommer. Det 

blir en kväll med röj. Kom ombytt, tag med dusch-

prylar och ombyte. Fikar efteråt, platsinfo kommer. 

10/11 18.00-22.00 Samlas 18 i 

Pingstkyrkan  

LÅÅÅNGFREDAG i Pingstkyrkan. Vi har spel-

kväll, ”mörker kurragömma”, pingis, äter pizza... 

KOSTNAD 50:- 

24/11 18.00-21.00 Samlas vid 

”Prison Island”, Sveatorget. 

”PRISON ISLAND” typ ” fångarna på fortet” ... 

Återkommer med mer info. KOSTNAD: 80:- 

8/12 18.00-21.00 Hos  

Andelius Vallmora 92 

JUL-MYS i Vallmora. Baka, pyssla, pynta, leka, 

busa, äta… -Julmys helt enkelt! 

Magnus Hedlund 070-735 81 72 

Gunilla Sehlin 073-981 57 18 

Camilla Andelius 070-324 61 88 

Fredrik Andelius 070-587 74 39 

För samåkning eller skjuts  

kan ni höra av er till någon  

av ledarna, så försöker vi  

hjälpa till med det! 

                              är en träffpunkt för dig som går på mellanstadiet.  

Vi träffas några fredagar under hösten och har kul ihop, lär känna 

varandra och lär känna Jesus, träffens huvudperson!  
 

Man får gärna ta med kompisar, hör gärna av er om ni funderar över något. 


