Information
Minior är för dig som går i årskurs 2 till 6.
Om det inte står något annat träﬀas vi jämna
torsdagar mellan 18:30 och 20:00 i
Equmeniakyrkan Magra.
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Medlemsavgiften i Equmenia Magra är 50 kr
per medlem och år som enklast sätts in på
Bankgiro 5762-3670 eller skickas via
Swish 123 043 83 82. I detta ingår en
olycksfallsförsäkring som gäller under
aktiviteterna samt på resan till och från
aktiviteterna. Mer information finns på
equmenia.se. Som medlem finns även möjlighet
till lägerbidrag.
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Vinterlek - Samling hos Emma. Mörlandavägen 79
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Våren står runt hörnet
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20 Cykeltur till Höggärdet - Hjälm är obligatorisk!

Ute i alla väder! Vid snö: Medtag pulka och hjälm/cykelhjälm

Corona information

Samling 18:15 vid kvarnen i Mörlanda eller Equmeninakyrkan

Vi lever fortfarande i en pandemi, och i väntan på att alla fått vaccin
behöver vi hålla i och hålla ut med åtgärder för att bromsa
smittspridningen. Samtidigt vill vi göra så mycket som möjligt för
att barn och ungdomar ska må bra i sin vardag.

April

Equmenia Magra vill därför påminna om:
• Vi kommer bara om vi är helt friska, och stannar hemma även
vid lindriga förkylningssymptom

8

Kamp från A-Ö

• Vi hjälps åt med att hålla avstånd
• Vi ser till att ha god handhygien och tvättar alternativt spritar
händer när vi kommer till samlingen
• Vi försöker i möjligaste mån att vara ute på våra aktiviteter,
därför klär vi oss efter väder.

22 Rädda Ägget

Trevlig Sommar!

