
Hur 
Under dagen har vi två pass med work-
shops. Där kan du välja mellan ett flertal 
workshops. De flesta av dem håller på 
mellan en och två timmar. När du känner 
dig färdig finns det möjlighet att testa på 
några av våra andra workshops. 

Tema 
Vi arbetar med många olika uttryckssätt 
och aktiviteter under dagen. Men allt hålls 
samman i vårt gemensamma tema för da-
gen. 

Uppvisning 
Efter en hård dags slit med olika aktivite-
ter passar vi på att visa upp vad vi gjort 
under dagen för föräldrar och anhöriga i 
en gudstjänst tillsammans med vår för-
samling 17:00. Till den är alla välkomna. 
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Kostnad 
Dagen kostar 100 kronor. Då ingår 2 fika, 
lunch samt material till de workshops du 
deltar i.  
Avgiften betalar du in på vårt bankgiro 
819-0357 i samband med anmälan. 

Anmälan 
Du anmäler ditt deltagande på vår hemsi-
da www.fristadsmissionskyrka.se. Klicka 
dig fram till ”Barn & Ungdom” och 
”Anmälan”. 
Din anmälan behöver vi ha senast den 8 
november. 

Information 
Mer information om dagen hittar du på 
www.fristadsmissionskyrka.se. Klicka dig 
fram till ”Barn & Ungdom”, ”Barn” och 
”BADOSK”. 
Frågor kan ställas till  
Per Ringbo, 0702-49 11 40 
equmenia@fristadsmissionskyrka.se 

"Vad kul det är med Badosk,  

jag har inte varit sur en enda 

gång idag...!" 

 ”Jag kommer garanterat 

på nästa BADOSK!”  



Vad 
BADOSK är en dag för dig som älskar att 
vara kreativ. En dag för dig som vill för-
djupa något du tycker är kul eller för dig 
som vill testa på något nytt.  
 

Vem 
Anmäl dig själv eller anmäl dig tillsam-
mans med din barngrupp. Är du mellan 7 
och 14 år är du välkommen. 
 

När 
Söndagen den 15 november 2015.  
Upplägget för dagen ser ut enligt nedan: 
10:25 Incheckning 
10:30 Välkommen 
10:45 Fika 
11:00 Workshop 1 
12:30 Lunch 
13:30 Gemensam aktivitet 
14:30 Workshop 2 
16:15 Fika 
16:40 Förberedelser 
17:00 Avslutande gudstjänst 
c:a 18:00 Slut och hemfärd 
 

Var 
Vi håller till i och runt Fristads missions-
kyrka hela dagen. Fristad ligget c:a 1 mil 
norr om Borås. Missionskyrkan ligger  
granne med stationen så det är lätt att åka 
kollektivt om man vill det. 

Workshops 
Workshopen kan komma att ändras, fler 
kan komma till. Aktuella workshops ser 
du på vår hemsida. 
 

Baka 
Här får du möjlighet att vara med och 
baka eftermiddagens fika. 
 

Filmjölkskonst 
Här får du skapa ett konstverk i en talrik 
med fil. Låt ögat njuta innan du äter upp 
ditt konstverk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grottkrypning 
Vi beger oss till närliggande grottor och 
utforskar dem. 
 

Med andra ögon 
Vi uppfattar saker på olika sätt. Här prö-
var vi att se med andra ögon. 
 

Origami 
Här får du möjlighet att vika både enkla 
och avancerade pappersfigurer. 
 

Scrapbooking 
Tillverka dina egna kalasinbjudningar,  
gratulationskort och andra alster. 
 

Smycketillverkning 
Få saker värderas så högt som ett egentill-
verkat smycke.  
 

Självporträtt 
Med hjälp av kamera, projektor och lite 
färg tillverkar vi vackra självporträtt. 


