
Wallingatan 22  

www.borlange.pingst.se 

- 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 träffar vi Bertil,  Agnes, Elsa, Albert och flera sko-

jiga dockor. Sedan möts vi i grupperna Rubinen & Safiren, får 

undervisning ur Bibeln, leker, spelar  

Bibelbingo och mycket mer. Varje gång  

har vi även insamling där den som vill  

får ge en slant till de missionsuppdrag  

vi stödjer. 

0-100!!! Gudstjänst för ALLA åldrar! 
 

Söndag kl. 11-12 i  Pingstkyrkan,   11/3 & 22/4.  
 

 

 

 

Gilla du sång, dans, teater, 
skapande? Då är  ActiVOICE  

något för dig! Det handlar om 

sång, dans och skapande, 

med syfte att lära känna Gud. 

Vi lär oss nya saker om Gud, 

och så praktiserar vi!  

 

 

 

 

Har du funderingar                 
kan du kontakta                      
Gunilla Sehlin. 

 

Ledare är:  
Gunilla Sehlin 073-981 57 18   
Camilla Andelius                       
& Elin Sehlin         

 

 
 
 
 
 

 

För tjejer och killar          
fr.o.m. åk 1 & uppåt 
  .    
Våren 2018 blir uppdelad i tre 
delar och vi ändrar dag från   
tisdagar till Torsdagar! 

 

                SCHEMA: 

  22/2 kl. 17.30-19.00 

  8/3 kl. 17.30-19.00 

  11/3 kl. 11.00 0-100 

 

  29/3 kl. 17.30-18.30 

  12/4 kl. 17.30-18.30 

  19/4 kl. 17.30-19.00 

  22/4 kl. 11.00 0-100 

 

  17/5 kl. 17.30-18.30 

  24/5 kl. 17.30-18.30 

  31/5 kl. 17.30-19.00 

  6/6 Rommehed 

 

Vi träffas i Pingstkyrkan Bor-
länge, Wallin-gatan 22. 
 

START 22 februari! 
      

      

Nu startar ActiVOICE! 



På LÖRDAGAR välkomnar vi ALLA att vara 

med i  

 
 

 

Vi träffas lördagar under våren 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. 
     

                      Vårens datum: 17/2, 3/3   

                       17/3, 14/4, 28/4 och 26/5.  

                  -   Ta på lämpliga kläder och 

      häng på!   
 

 

 

 

     Kontakt: Fredrik Andelius 070-587 74 39 

           Camilla Andelius 070-324 61 88 

23/2 18-20 Paradisbacken.  Vi STARTAR våren med en PULKA-KVÄLL i Pa-

radisbacken. Vi bjuder på korv, men ta med det du vill 

åka på och HJÄLM! Och gärna kall dryck! 

9/3 18-21 Vallmora 92, 

Falun 

VINTERÄVENTYR i Vallmora! Ha kläder för att 

vara ute, kan bli både skoteråkning och annat. 

Fika hos Andelius, Vallmora 92, Falun. 

23/3 18-21 Samlas 18 vid 

Aqua Nova. Slut: 21.00, 

info om hämtning kommer. 

BAD på Aqua Nova. Medtag badkläder & 

hänglås. Sedan blir det fika, men info om vart 

kommer. BADKOSTNAD barn 10 år+ 80:-, vuxen 

110:-  

20/4 18-21 Idrottshall. Åter-

kommer med platsinfo. 

IDROTTSHALL Vi röjer och leker i idrottshall. 

Kom ombytt, tag med dusch-prylar och ombyte. 

Fikar efteråt, men återkommer med info om vart. 

4/5 18-21 Barnens val!  BARNENS VAL! Bestäms av barnen under vå-

ren... 

18/5– 

19/5 

HAJK fredag-lördag 

Info kommer 

Vi planerar att göra en HAJK! Vi gör en vandring 

och sover över, lagar mat ute och har äventyr...  

1/6 18.00-21.00 Hed-

lunds, Nipstigen 11, Bor-

länge 

BASTU och ÄLVDOPP! Medtag badkläder & 

handduk. –Kanske årets första dopp?!? Och så 

äter vi nåt... 

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 våren och har kul ihop, lär känna varandra och 

lär känna Jesus, träffens huvudperson!  
 


