
17

SMU-sidan

SMU Scout för barn från 7 år och uppåt
Anne-Cathrine Johansson 0733-102470
acatj3a@hotmail.com

Barnkör: Kerstin Neider 0739 515 552

Konfirmation: Anordnas av församlingen för 
årskurs 8 och uppåt
Pastor Göran Bondesson 0735-269496

Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedriver barn och ungdomsverksamhet i Missionskyr-
kan. Ring om du vill veta mer!  

domsprojekt som ska komma igång 
under våren (se sid 5). Fokus kommer 
att vara på ickevåld och rättvisefrågor. 

   Vår grundidé
Det behövs bra aktiviteter för barn 
som inte fokuserar på prestation och är 
beroende av föräldrars ekonomi. Till 
SMU:s verksamheter är alla barn väl-
komna! Vår grundtanke är att alla barn 
ska bli sedda och duger som de är. 
Men för att erbjuda detta behöver vi 
fler ledare. Du behöver inte vara sånga-
re eller kunna knopar och hantera yxa 
för att vara med. Vi behöver helt en-
kelt fler vuxna i olika åldrar som finns 
med i verksamheten, som kan lyssna 
till barnen och hjälpa till där det be-
hövs. Känner du dig nyfiken så prata 
gärna med någon av ledarna eller med 
mig. Eller kom ner en onsdag och se 
vilken härlig stämning det är!

    Lucia 12/12
Jag vill avsluta med att hälsa alla var-
mt välkomna till luciafirandet onsda-
gen den 12 december. Det kommer att 
bli en kväll med ljus, härlig sång och 
goda lussekatter!
Nina Neider - SMU:s ordförande

Är Du  nyfiken på vårt barn- 
och ungdomsarbete i SMU 
så är det ett bra tips att 
komma till kyrkan en vanlig 
onsdagskväll. 

Barnmusik
Redan på eftermiddagen startar barn-
musiken som är en samling för de allra 
minsta. Man samlas i ring i villan, 
SMU:s lokal en trappa upp, och 
sjunger kända barnsånger och ramsor 
tillsammans. Entusiasmen är hög och 
sångglädjen stor! 
När barnmusiken är slut börjar äldre 
barn komma till kyrkan. Det är barnkö-
rens sångare. Många kommer direkt 
från fritids så därför serveras först 
korv med bröd för att alla ska orka 
sjunga. Och det gör verkligen barnkö-
ren, de sjunger med engagemang och 
glädje! Just nu övas det inför årets luci-
afirande. 

   Scout är stort
Halv sju är körövningen slut och scou-
terna börjar. Scoutgruppen är stor och 
barnen är i åldrarna 8-15 år. Aktivite-
terna varierar, allt från pyssel och sång 
inne till surrning och eld ute. 

    Tonårsprojekt
De enda som saknas dessa onsdags-
kvällar är tonåringarna. I år har försam-
lingen ingen konfirmationsgrupp men 
planering pågår för fullt för ett ung-
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