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SMU-sidan

Nying/Scout för barn från 7 år och uppåt
Anne-Cathrine Johansson 073-3102470
acatj3a@hotmail.com
www.vasbysmuscout.se

Söndagsskola: Ramona Naame 0762-86 74 06.

Konfirmation: Anordnas av församlingen för 
årskurs 8 och uppåt
Pastor Göran Bondesson 0735269496

Christina Grafström

Ungdomsrådets Ordförande

Ungdomsrådet och styrelsen fortsät-
ter att under våren ha möten sam-

tidigt och i kyrkan vilket är mycket 
givande. Vi kan även planera, samord-
na och fördela uppgifter på ett lätt sätt. 
En viktig fråga framöver kommer att 
vara att arbeta med inriktningsmålen. 

Söndagsskola igen
Under våren kommer vi nu att erbjuda 
söndagsskola varannan vecka i kyrkan. 
Det kan vi göra tack vare att Ramona 
Naame tagit initiativ och vill vara leda-
re för detta. Det finns ett schema på 
kyrktorgets anslagstavla med aktuella 
datum. Då Ramona kommer att vara 
ensam ledare så har vi valt att välkom-
na alla barn från 5 år och uppåt. De 
barn som är under 5 år kan som vanligt 
använda lekrummet. Vi kommer att ut-
värdera söndagsskolan vid terminens 
slut.    

Musikrum 
Arbetet med musikrummet fortsätter 
med full fart och mycket energi. Det är 
ett gäng engagerade och händiga perso-
ner som arbetar med att få alla bitar på 
plats. Nuvarande lekrum kommer att 

användas som ett komplement till mu-
sikrummet. Med anledning av detta 
kommer vi att flytta nuvarande lekrum 
till SMU expeditionen. Det blir ett 
ljusare och trevligare rum att leka i. I 
pastorsexpeditionen ska vi ordna två 
arbetsplatser så att bland annat vår 
barnkörledare har en plats att arbeta på.

Fler scoutledare
Scoutledarna kämpar också på för fullt 
men skulle behöva vara fler ledare. 
Fundera gärna på om detta kan vara nå-
got för dig!  
Christina Grafström

Ordförande SMU

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

Rätt svar till frågorna på sidan 8

1 c Beslutades vi kyrkomötet i Nicea år 325 

2 b Söndagar är alltid en påskdag där vi får fira 
 Jesus som uppstånden.

3 c Judas tog sitt liv efter att ha förrått Jesus.

4 a Har sitt ursprung då Israeliterna, strax före 
befrielsen ut ur Egypten, genom att stryka blod på 
dörrposten undkom Guds straff att döda allt 
förstfött i Egypten. 

5 c Emmaus. Lärjungarna upptäckte först när Jesus 
bröt brödet i hemmet att det var Jesus. 

6 b Människor som på askonsdagen sattes i bot fick 
på skärtorsdagen återförenas med församlingens 
gemenskap. 

7 a Simon från Kyrene (Mark 15:21)

8 Alla alternativ är rätt. Dessutom är det gott och 
roligt att måla. 

Glad påsk önskar Göran Bondesson 
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