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 Käre vän, vi hoppas och ber att 2016 blir ett bra och välsignat år för dig!  

Jesus sa i Matt. 19:15.. himmelriket tillhör barnen! På juldagen anordnade vi en stor 
julfest för alla fadderbarnen från fem år och äldre. Det kom 148 stycken på festen. Vilken 
fest vi hade!!! 
                                         

!

!        

!                                                                                                                  

!   

 !                                                                             

<-Rutschkanan var nog den 
roligaste och mest spännande 
attraktionen, åtminstone för de 
lite äldre barnen. -> Men Abbi 
och Per var snabba på att visa 
de yngre att det inte är farligt, 
utan det är riktigt roligt!!!

Hoppborgen var inte tom någon gång 
under dagen. Ojoj vad barnen hade 
roligt. De slutade inte att hoppa, det 
var riktigt roligt att se hur alla 
verkligen njöt av attraktionerna!  
Det var inte lätt att försöka hålla 

ordning på barnen, de var vilda!     

<- Esther och Ruth var med och hade 
ansvar för två stationer De gjorde en svans 
på åsnan med förbundna ögon och de blåste 
såpbubblor.             
 ->  
Jultomten kom i slutet av dagen och det var 
en riktig höjdpunkt. Oj vad förväntansfulla 
de var. Bara det att de fick ett eget paket 
med sitt namn skrivet på utsidan var stort! 
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Tack för din trofasthet, vi ser fram emot ett nytt år med många 
nya segrar tillsammans för Guds rike!  

Abbi o Per
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Märk gåvan för ändamålet  

Det är svårt att hitta ord för att beskriva 
hur alla barnen njöt av leken och 
attraktionerna. Men efter sex timmar, 9-15 
så var dagen över och vi försökte runda av. 
Men inte barnen, de var redo att fortsätta… 
Vi hoppas att vi ska kunna göra den här 
typen av event för barnen lite oftare i 
framtiden!


