
 

VÄLKOMMEN TILL SOMMARKYRKAN  
I TREDENBORG 4 JULI-15 JULI 2022 

 
 

Måndag 4 juli 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen. 
 

Tisdag 5 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp 
barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen. 
 

Onsdag 6 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp 

barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 

13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen 

 

Torsdag 7 juli 
 10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp                                                                                                                                                                                                     
barnen på campingen. 
Ca 10.15 Kommer LIONS-tåget och hämtar 
Sommarkyrkans skrammeltågsdeltagare för 
en tur in till stan och tillbaka. I mån av plats 
kan ev övriga resenärer följa med. 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen 
 

Fredag 8 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp 
barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen 

Måndag 11 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka 
upp barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen. 
 
Tisdag 12 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka 
upp barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar är 
välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen 
 
Onsdag 13 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka 
upp barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar 
är välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen. 
 
Torsdag 14 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp 
barnen på campingen. 
10.00-12.00 Lek och pyssel på stranden 
13.30-15.30 Levande verkstad dit föräldrar 
är välkomna med sina barn för att pyssla mm. 
Enkel fika serveras under eftermiddagen. 
 
Fredag 15 juli 
10.00 Går skrammeltåget för att plocka upp 
barnen på campingen, därefter avslutnings-
fest med "TUTA OCH KÖR" vid sommar-
kyrkotältet.

 

Med reservation för ev. ändringar 
För aktuell/mer information ring församlingspedagog Ann Karlsson 0456-55451, sms:a 0708-154860 

eller maila ann.karlsson2@svenskakyrkan.se 

 

mailto:ann.karlsson2@svenskakyrkan.se


VÄLKOMMEN 
till 

SOMMARKYRKAN 
på 

TREDENBORGS STRAND. 
 

På sommarkyrkan leker vi, pysslar, har samling 

och mycket annat. 

Verksamheten vänder sig till barn i alla åldrar 

tillsammans med någon vuxen. 
 

Vi öppnar sommarkyrkotältet måndag 4/7 kl. 13.30 

och har avslutningsfest fredag 15/7  kl. 10.00. 
 

Under den tiden är sommarkyrkotältet 

öppet vardagar kl.10-12 och 13.30-15.30 

 (4/7 ej fm och 15/7 har vi avslutningsfest) 
 

Fullständigt program hittar Du i församlingsbladet,  

sommarkyrkotältet eller på pastorsexpeditionen. 
 

Frågor?  

Det går bra att ringa till  

församlingspedagog Ann  Karlsson på 

tfn. 0456-55451, sms:a 0708-154860 eller maila 

ann.karlsson2@svenskakyrkan.se 
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STRANDSKOJ 

 

NÄR? MÅN-FRE KL. 10.00-12.00  
  (Ej 4/7 och 15/7 pga andra aktiviteter, se programmet)  

 

VAR? VID STRANDTÄLTET 

 

HUR? SKRAMMELTÅGET  
  (BARN OCH LEDARE MED MARACCAS) 

  AVGÅR FRÅN TÄLTET KL. 10.00 OCH 

  HÄMTAR UPP DE BARN PÅ   

  CAMPINGEN SOM VILL VARA MED. 

  DÄREFTER BLIR DET LEKAR, SÅNG, 

  SAMLING OCH PYSSEL VID TÄLTET. 

 

VÄLKOMNA 
 

 

 
 

Frågor?  

Det går bra att ringa till  

församlingspedagog Ann Karlsson på 

tfn. 0456-55451,  sms:a 0708-154860 eller maila ann.karlsson2@svenskakyrkan.se 

mailto:ann.karlsson2@svenskakyrkan.se


 
 

 

 LEVANDE VERKSTAD 
 

NÄR? MÅN-FRE KL. 13.30-15.30  
  (Ej 15/7 pga andra aktiviteter, se programmet)  

 

VAR? VID STRANDTÄLTET 

 

HUR? BARN & VUXNA FÅR   

  TILLSAMMANS SKAPA SAKER  

  EFTER EGEN FANTASI MED HJÄLP  

  AV DET MATERIAL SOM FINNS VID 

  TÄLTET. 

  EN ENKEL FIKA SERVERAS UNDER 

  EFTERMIDDAGEN. 

 

VÄLKOMNA 

 

 
 

Frågor?  

Det går bra att ringa till  

församlingspedagog Ann  Karlsson på 

tfn. 0456-55451,  sms:a 0708-154860 eller maila ann.karlsson2@svenskakyrkan.se 

mailto:ann.karlsson2@svenskakyrkan.se


LIONSTÅGET 
 

Är i första hand för de barn som besöker Sommarkyrkans verksamhet och 

deltar i Skrammeltåget den aktuella dagen. Vi önskar att barn från 6 år och 

uppåt åker själva, vi har personal på tåget, och att barn under 6 år har 

endast 1 vuxen/familj. Allt detta för kunna erbjuda så många barn som 

möjligt att kunna åka med. 

Övriga resenärer som vill åka med gör det i mån av plats och i samråd med 

församlingens personal. 

Tid och plats kan komma att ändras och den aktuella informationen får du 

som deltar i Sommarkyrkans verksamhet och/eller hör av dig till 

Sommarkyrkans personal. 

 

Lionståget har förhoppningsvis andra avgångar som ni som tyvärr inte har 

möjlighet att besöka Sommarkyrkans verksamhet kan åka med på.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor?  

Det går bra att ringa till  

församlingspedagog Ann  Karlsson på 

tfn. 0456-55451,  sms:a 0708-154860 eller maila ann.karlsson2@svenskakyrkan.se  
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AVSLUTNINGSFEST 
 

 

 

NÄR? FREDAG DEN 15/7  
 

VAR? VID STRANDTÄLTET 

 

HUR? SKRAMMELTÅGET GÅR SOM  

  VANLIGT KL. 10.00. 

  DÄREFTER BLIR DET FULLT ÖS PÅ 

  STRANDEN MED  

  "TUTA OCH KÖR"    

 

 

 

 

 
 

VÄLKOMNA 
    

 
 

Frågor?  

Det går bra att ringa till  

församlingspedagog Ann  Karlsson på 

tfn. 0456-55451,  sms:a 0708-154860 eller maila ann.karlsson2@svenskakyrkan.se 
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