
Hej TONÅRS-Föräldrar!  

Vad roligt att din tonåring är med på TONÅR hos oss i Vidablickskyrkan. 

Här följer information som vi vill att ni föräldrar tar del av!  

  

När? Vi har TONÅR tre gånger i månaden på fredagar, förutom på loven. Vi startar kl. 18:30 med 

Drop in och startar kvällens aktivitet klockan 19:00 och håller på fram till ca 22. 

Så länge det finns ledare kvar får ungdomarna stanna. Vill du att din tonåring ska komma hem en viss 

tid går det bra att höra av sig till ledaren. Din tonåring tar sig till och från TONÅR på egen hand.  

  

Var? I Vidablickskyrkans församling [Skolmästaregatan 13, 602 09 Norrköping]. Vissa gånger åker 

vi iväg på en utflykt eller besöker en annan tonårs-grupp. Då hör vi av oss i förväg till tonåringarna via 

sms och vår facebook grupp.  

  

Hur? En vanlig TONÅR-kväll kan se ut så här:  

 Kl. 18:30 Drop in 

 Kl. 19:00 Vi hälsar välkomna och ger info om kvällen, därefter 
börjar vi med någon form av lekfull aktivitet. 
Sen fikar vi tillsammans och avslutar med en miniandakt och lite 
samtal oftast sjunger vi några lovsånger, ledaren delar några 
tankar, vi ber och tar en stund i stillhet.  
På tonår får man vara med oavsett om man tror på Gud eller inte.  
Vår inställning är att man får komma precis som man är. 
(Fikat kostar 20:-/gång och betalas kontant eller med SWISH) 

 Kl. 22:00 avslutas kvällen. 
 

Tonåringar får information om tonårs-kvällarna och om andra aktiviteter, t.ex. läger och 
övernattningar, via SMS och via vår Facebook-grupp ”Tonår Vidablickskyrkan”.  

Kostnad? Alla som deltar i programaktiviteter i Vidablickskyrkan måste vara medlem i 

Equmenia Vidablick som är den förening som ansvarar för Vidablickskyrkans ungdomsverksamhet i 

vilken vår tonårsverksamhet ingår. Med medlem anses den som betalt fastställd medlemsavgift eller 

som skriftligen meddelar föreningen om man vill vara medlem i föreningen.  

 

Vi hoppas ni har möjlighet att betala medlemsavgift för er ungdom. Medlemsavgiften är en viktig del 

av föreningens inkomst och gör det möjligt för oss att erbjuda tonår på fredagskvällar.  

Den används bland annat till inköp av utrustning och innefattar en försäkring om något skulle hända 

tonåringarna. Medlemsavgiften är 240 kr per person och kalender år eller om fler familjemedlemmar 

är med i Equmenia, 600 kr per familj (Detta gäller oavsett hur många Equmenia-grupper man deltar 

i). Avgiften betalas in till vår PG 791558-0 (Equmenia Vidablick) Märk inbetalningen med ”Namn + 

Personnummer (10 siffror)”. Har ni redan betalat medlemsavgiften för 2016 ska ni naturligtvis inte 

betala igen. Din ungdom får naturligtvis testa vår tonårsverksamhet (tre tillfällen) innan 

medlemsavgift betalas. 



 

Det är medlemsavgiften och fikat som kostar på TONÅR. I övrigt är våra kvällar kostnadsfria med 

undantag för ”större” aktiviteter som är så pass kostnadskrävande att vi behöver ta en extra avgift 

just den gången. Vid dessa tillfällen informeras tonåringarna i förväg. 

 

Kontaktinfo? Vi vill nu i och med den nya terminen, uppdatera vår databas med 

kontaktinformation till alla tonåringar och föräldrar. Det är mycket viktigt att alla tonåringar fyller i 

formuläret, även om ni har varit med förr och fyllt i en sådan lapp tidigare. Detta för att vi ska kunna 

skicka ut rätt information på ett smidigt sätt som passar er. 

 

Ni kan antingen välja att fylla i det bifogande dokumentet med kontaktinformation och ge det till 

ledaren i anslutning av nästa tonårskväll. 

Eller så väljer ni att besöka vår hemsida www.vidablickskyrkan.se, där ni hittar en digital variant av 

det bifogande kontaktformuläret. 

 

Ps: Vi är tacksamma om ni fyller i formuläret digitalt, då det blir mindre administration att hantera 

uppgifterna. 

 

Ledare? Vi är 2-3 ledare som finns för din tonåring varje tonårsfredag.   

Det finns alltid vuxna och ansvariga på plats.  

 

 

Frågor? 

För mer info checka in vår facebook grupp ”Tonår Vidablickskyrkan”, sms grupp och terminsprogram 

på vår hemsida www.vidablickskyrkan.se klicka sedan vidare till verksamheter i menyn och därefter 

tonår. 

 

Kontakta Linnea Dyne på 070 – 438 05 23 eller via mail linnea.dyne@hotmail.com  

 

Hör gärna av dig vid frågor och funderingar! 

 

Mvh, Ledarna på Tonår. 
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