
 

TEENSTREET – 2015
 
Schema för våren: 
datum Vad händer?
Söndag 1 mars 
     
Söndag 29 mars 
        
Söndag 19 april 

       
Söndag 10 maj 

 
Regler för brödförsäljning:
Det här gör vi för att få ner kostnaden för T
sätt att engagera församlingen i vårt ungdomsarbete. 
 

• Gäller dig som ska med till TeenStreet och går i skolan eller på gymnasiet. 
 
• Ovan erbjuds fyra tillfällen att dryga ut reskassan. D

till. De pengar som samlas in på en försäljning splittas på de som deltagit den gången.
 
• Du måste personligen 

pengarna. 
  

• Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i 
tid (senast 10.45) & hjälp till i 15 minuter efter gudstjänsten.
 

• Det som vi förhåller oss till i år är:
- välj ett bakpaket, ta på dig förklädet & sätt igång att baka!
- skriv en innehållsförteckning som du fäster på påsen.
- kom till ryttargårdskyrkan senast (!) kl. 10.45.
- lämna då in det du bakat till Gabriella Bjurhamn, Sara 
Holmberg.  
- skriv sedan upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med 
försäljningen i 15 minuter.

 
• Du kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, 

vilket gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med
1. två stycken limpor.
2. två påsar med frallor
3. en limpa & en påse 
4. en limpa & 20 stycken småkakor 
5. en påse med frallor

kärleksmums eller ryttarkakor.
 

• Söker du missionsstipendium så får du i propotion till ditt deltagande på dessa gånger. 

2015  Brödförsäljning  

Vad händer? 

    Brödförsäljning 

       Brödförsäljning 

       Brödförsäljning 

Brödförsäljning 

Regler för brödförsäljning:  
Det här gör vi för att få ner kostnaden för TeenStreet så mycket som möjligt & samtidigt är det ett bra 
sätt att engagera församlingen i vårt ungdomsarbete.  

Gäller dig som ska med till TeenStreet och går i skolan eller på gymnasiet. 

fällen att dryga ut reskassan. Du deltar så många gånger du har möjlighet 
till. De pengar som samlas in på en försäljning splittas på de som deltagit den gången.

 delta i försäljningen av brödet efter gudstjänsten för att ta del av 

Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i 
) & hjälp till i 15 minuter efter gudstjänsten. 

förhåller oss till i år är: 
välj ett bakpaket, ta på dig förklädet & sätt igång att baka! 
skriv en innehållsförteckning som du fäster på påsen. 
kom till ryttargårdskyrkan senast (!) kl. 10.45. 

in det du bakat till Gabriella Bjurhamn, Sara Åblad, Jacob Lundqvist eller Lydia 

skriv sedan upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med 
försäljningen i 15 minuter. 

u kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, 
gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med

två stycken limpor. 
två påsar med frallor eller bullar, 10 stycken per påse. 
en limpa & en påse med frallor eller bullar, 10 stycken. 
en limpa & 20 stycken småkakor - kolasnittar, syltkakor eller drömmar.

frallor eller bullar, 10 stycken & 10 stycken mjuka kakor 
kärleksmums eller ryttarkakor. 

Söker du missionsstipendium så får du i propotion till ditt deltagande på dessa gånger. 

så mycket som möjligt & samtidigt är det ett bra 

Gäller dig som ska med till TeenStreet och går i skolan eller på gymnasiet.  

u deltar så många gånger du har möjlighet 
till. De pengar som samlas in på en försäljning splittas på de som deltagit den gången.  

delta i försäljningen av brödet efter gudstjänsten för att ta del av 

Kriterierna för att få ta del av pengarna som samlas in är: baka ett av brödpaketen, lämna in i 

, Jacob Lundqvist eller Lydia 

skriv sedan upp dig på en tid då du efter gudstjänsten kommer stå & hjälpa till med 

u kommer att välja mellan olika bakpaket. Alla dessa bakpaket har ungefär samma värde, 
gör det mer rättvist då pengarna sedan delas lika mellan de som varit med; 

ller drömmar. 
, 10 stycken & 10 stycken mjuka kakor - muffins, 

Söker du missionsstipendium så får du i propotion till ditt deltagande på dessa gånger.  


