
En vanlig pumakväll kan se ut så här: 
 

Samling 
Vi börjar alltid med en samling där vi 
stämmer av vilka som är närvarande. Vi 
lyssnar på en berättelse ur Bibeln. Sedan ber 
vi Pumabönen och sjunger Pumasången. 
 

 

Dagens program 
Enligt almanackan 
Vi brukar även hinna med att leka en lek.  
 
 

Pumabönen 
Jesus, Du som är barnens vän,  
var riktigt nära mig varenda dag. 
Amen. 

 
 

Pumasången 
Jag gillar sjunga, jag gillar svänga, jag gillar 
tramsa med kroppen dansa. Puma är kören 
som vi gillar mest. Pumakören! 

 
 
 
 

Medlemsavgift 
150 kr per år, max 350 kr per familj. Då ingår 
även en försäkring. Medlemsavgiftsavin 
kommer i din brevlåda. Du kan betala via pg 
22 65 26-2 samt via swish 123 653 72 86. 
Ange namn på inbetalningen. 
Medlemsavgiftsavier skickas ut under 
höstterminen. 
Medlemsavgiften gäller för alla Equmenias 
grupper. 

 
Equmenia 
Puma är en del av Equmenia, ungdoms-
verksamheten i Missionskyrkan i Hestra. 
Equmenia och Equmeniakyrkan (f.d Svenska 
Missionskyrkan) finns på många orter i 
Sverige. Alla ledare arbetar helt ideellt. 
Verksamheten finansieras via gåvor och 
insamlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Puma & Puma XL 
hösten 2019 

Missionskyrkan 
i Hestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Du som går i 
förskoleklass eller i 
klass 1-6 och gillar 

sjunga är välkommen 
på Puma! 

Torsdagkvällar  
klockan 17.00-17.45 

Trygga  Möten 
 

 



Puma 
För dig som går i förskoleklass, 1:an eller 
2:an. 
 

Puma XL 
För dig som går i 3:an, 4:an, 5:an eller 6:an. 
Vill du fortsätta i Puma XL även när du börjar 
i  7:an så är du så klart jättevälkommen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tider 
Torsdagar 17.00-17.45 
Vi öppnar dörrarna kl. 16.55 för att vi ledare 
ska kunna förbereda kvällen. Kommer man 
innan dess får man vänta utanför och då 
ligger ansvaret på föräldrarna. 

Program hösten 2019 
5/9 Startkväll 
12/9 Övning 
19/9 Konsert i kyrkan. Ingen Puma 
26/9 Övning 
29/9 Tillsammansgudstjänst 
3/10 Övning 
10/10 Övning 
17/10 Övning 
24/10 Övning  
31/10 Lov, ingen Puma 
7/11 Övning 
14/11 Övning 
21/11 Övning 
23/11 MUSIKAL! Equmenias basar  
28/11 Övning  
1/12 Adventsgudstjänst 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ledare 
Maja Skogsberg  079-332 11 27 
Christina Lindqvist 073-052 66 24 
Frank Ambjörnsson 070-690 36 20 

 
 

Speciella tillfällen under hösten
19/9 är det konsert med Per-Erik Hallin och 
Bengt Johansson. Vi har ingen vanlig 
Pumaövning då men man får gärna komma 
på konserten. 
 
29/9 är det tillsammansgudstjänst. Då ska vi 
sjunga. Vi samlas kl.9.00 så vi hinner 
förbereda oss. Gudstjänsten börjar kl. 10.00.
 
23/11 framför vi vår musikal ”Paulus” som är 
skriven av oss Pumaledare. Reservera hela 
lördagen för övning mm. Musikalen börjar 
kl. 15.00 och efter musikalen (ca 15.45) 
fortsätter eftermiddagen med equmenias 
basar med bl a lotter, försäljning och 
tårtcafé. 
 
1/12 sjunger vi på adventsgudstjänsten. Vi 
samlas kl. 9.00 så vi hinner förbereda oss. 
Gudstjänsten börjar kl. 10.00. 
 
Alla är välkomna till dessa samlingar! 

 


