
Draget 
Draget är vår grupp för yngre barn i samband med söndagsgudstjänsterna.  
I den här gruppen träffas barn ca. 2-8 år. Vi har en kort samling med 
bibelberättelse. Ibland finns det ett förberett pyssel eller något annat skoj 
efter samlingen, annars är det fri lek i våra barnlokaler som kallas Barnriket. 
Föräldrar är också välkomna när det behövs. 
 
 
Hjältarna 
Hjältarna är vår grupp för äldre barn i samband med söndagsgudstjänsterna. 
Här går barn från årskurs 2 till årskurs 6. Vi har samling med berättelser från 
Bibeln eller ett särskilt tema, t.ex. kring värderingar och vänskap. Vi brukar 
också ha lekar och tävlingar, eller samarbetsutmaningar. Efter samlingen är 
det fri lek i Barnriket eller utomhus. 
 
 
Hjälpledare 
Äldre barn och tonåringar som känner sig för stora för barnsamlingarna på 
söndagar, men för unga för att sitta med på gudstjänsten, får gärna vara 
hjälpledare på Draget. Då är man ett stöd för de små barnen och hjälper till 
med enklare uppgifter, och det är väldigt betydelsefullt. 
 
 
Gudstjänst för stora och små 
Gudstjänsterna för stora och små är riktigt festliga gudstjänster som passar 
alla åldrar. Gudstjänsterna innehåller ofta drama, sång och musik, lekar och 
tävlingar. Lättsam stämning för både kyrkvana- och ovana besökare. Dessa 
gudstjänster ordnas i samarbete med Sionkyrkan Ringarum, och vi turas om 
att hålla dem i våra två kyrkor. 
 
 
Lördagshänget  
Lördagshänget är en skön kväll för barn som går i årskurs 2 till årskurs 6. Vi 
har en ordnad aktivitet varje gång, och ofta blir det något att äta och en hel 
del fri tid att ”bara vara” också. Se särskilt schema för Lördagshänget, där 
står hela terminens program. 
 

Dansgrupp för alla åldrar 
Här dansar barn i alla åldrar tillsammans under en timme. Vi har roligt och 
skapar rörelseglädje. Här finns varken rätt eller fel, utan bara danslust! Alla är 
välkomna, oavsett om man är nybörjare eller har dansat mycket. Allt sker på 
en enkel nivå. De barn som är något äldre och mer danssugna får dansa en 
timme extra. Några gånger per termin dansar vi i gudstjänsterna. 
 
 
Barnfamiljernas Lunch 
Några söndagar per termin stannar barnfamiljer och yngre vuxna kvar efter 
gudstjänsten och äter lunch tillsammans. Alla ordnar sin egen mat genom att 
ta med hemifrån eller köpa något på stan. Klockan 12:15 slår vi oss ned 
tillsammans. Vi äter och delar livet med varandra på ett kravlöst sätt, och 
barnen hinner leka lite extra länge i Barnriket. 
 
 
Mötesplatsen 
Mötesplatsen är ett samarbete mellan Pingstkyrkan 
och Röda Korset i Söderköping. Kyrkan är öppen för 
att bryta ensamhet och främja integration. Människor 
i alla åldrar träffas för att fika tillsammans. 
 
 
Smedjan 
Smedjan är en fritidsgård för tonåringar, från årskurs 
6 och uppåt. Smedjan finns i Ringarum och arrangeras 
av Sionkyrkan Ringarum. Info finns på: 
sionringarum.se 

 
 
Barnkalas  
Det går bra att hyra Barnriket för kalas!  

 
 
Frågor? 
Kontakta vår barnledare Matilda! 
barnledare@pingstsoderkoping.se 0760 – 225 699



 


