
Vi träffas några fredagar under våren och har kul ihop,  

lär känna varandra och lär känna Jesus,  

träffens huvudperson! 

För samåkning eller skjuts kan ni höra av er till någon av ledarna, så försöker vi hjälpa till med det! 

Vi vill att Fredaxz ska vara för alla barn, så om det är tufft med kostnaderna för någon vill vi att ni hör av er så ordnar 

vi det. 

Meddela gärna inför varje tillfälle om ni kommer eller inte, så kan vi lättare beräkna skjutsar och fika. 

VÄLKOMNA!!! /Ledarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 
18-21 Samling 18 i Bergebo. Slut 21, 
hämtning hos Gårdestig, Kärrstigen 4. 

PULKOR/SKIDOR i Bergebo. Ta med utekläder och 
kanske något att åka på. Sedan fikar vi hos 
Gårdestigs. 

15/2 
18-21 Samling ute i Vallmora. Hämtning 
21 hos Henric och Elin Sehlin, Vallmora 
66. 

VINTERSPORT med Motor. Ta med kläder att vara 
ute i, TA ÄVEN MED BADKLÄDER om du vill, sen 
fikar vi hos Sehlins. 

8/3 
18-21 Samling vid Prison Island. 
Hämtning hos Janssons, Moråkersvägen 
9. 

PRISON ISLAND. Vi tar oss igenom rummen i Prison 
Island och fikar sedan hemma hos familjen Jansson. 
Kostnad: 70kr. 

29/3 18-ca 21 i Pingstkyrkan 
HÄNG MED UNGDOMARNA. Vi får vara med på 
ungdomssamlingen och se hur de har det. 

12/4 18-21 Samling vid Tunets bad.  
BAD på Tunets bad. Ta med badkläder och hänglås. 
Sedan fikar vi någonstsans. Kostnad: (återkommer) 

3/5 
18-21 ev.Samling i kyrkan kl 18. 
Hämtning hos Lindéns, Nisstäkt 2. 

VANDRING. Ta med bra kläder och skor som man 
kan vandra i. Fika hos Lindéns efteråt. 

17/5 
18-21 ev. samling i kyrkan. Hämtning i 
Gustafs eller Solvarbo (återkommer med 
info) 

REPELLERING i Solvarbo. Vi testar repellering och 
annat i området. Ta med kläder att vara ute i och bra 
skor. Fika efteråt 

31/5 18-21 Samling i kyrkan. 
SKOGSKUL. Vi hittar på något roligt utomhus. Bra 
kläder och skor. Avslutar med grillning. 

Amanda Stevens 073-646 42 16 amanda@borlange.pingst.se 

Fredrik Andelius 070-587 74 39  

Henric Sehlin 070-735 81 10  

Anton Jansson 070-771 28 84  

 

är en träffpunkt för dig som går på mellanstadiet. 


