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Tel. 033-23 75 30 Fax 033-23 75 40 
E-post: abfb@fristadbygg.se 

Vi finns vid Fristad torg. 

Vi firar gudstjänst varje söndag   
10:15. Till dessa är alla välkomna. 
 

Den 16 och 17 juni bjuder vi 
återigen in till Aktivitetsdagar 
på Solviken. Då är alla från 1:a 
till 6:e klass välkomna till två da-
gar fulla av aktivitet. Läs mer på 
vår hemsida om detta. 
 

Du vet väl om att du den 19 juni 
kan fira äkta svensk midsommar 
på Solviken. 15:00 klär vi tillsam-
mans stången. När den är rest 
sjunger och dansar vi en stund 
innan vi går över till att äta jord-
gubbstårta. 
 

Under senare delen av sommaren 
kommer det även anordnas lite 
eftermiddagsaktiviteter för barn 
och ungdomar. 

Välkommen! 

Sommaren närmar sig och vi 
börjar längta efter ännu en skön 
säsong på vårt sommarhem. 
  

Mellan den 15 juni och 16 augus-
ti har vi öppet varje dag mellan 
11:00 och 19:00. Då är du väl-
kommen att fika, äta glass, bada 
och umgås. 
 

Varje onsdag 19:00 serveras det 
även nygräddade våfflor till-
sammans med ett varierat och in-
tressant program. 



Till sommaren åker våra Upp-
täckare och Äventyrare på scout-
lägret Livat 2015.  
 

Vi kommer vara c:a 30 personer 
som deltar härifrån. Totalt på läg-
ret blir vi c:a 3 200 stycken. 
 

Lägret är på lägergården Lyse-
strand i Lysekil. Har du vägarna 
förbi den 28/6-4/7 så kom och 
hälsa på och upplev den scout-
stad som tillfälligt byggts upp. 

Den 19 april arrangerades för 
tredje gången BADOSK i vår 
kyrka. 26 barn samlades för en 
dag full av aktivitet och kreativt 
skapande. 
 

Mot slutet av dagen samlades vi 
tillsammans med föräldrar och 
församling till gudstjänst där vi 
bland annat fick se ballongfigu-
rer,  zombiefilm och bibelberät-
telser i Minecraftmiljö. 

En av sommarens höjdpunkter är 
Hönökonferensen. 4-12 juli fylls 
ön av ungdomar och försam-
lingsmedlemmar från hela landet 
till några dagar av sol, bad, ge-
menskap och härliga möten med 
Gud och varandra.  
 

Vårt tonårsgäng planerar att åka 
dit, är du sugen på att hänga på, 
kontakta ungdomsledare Kim. 

Under våren har vi kommit igång 
med en ny grupp, Endless ga-
ming. 
 

Vi träffas en gång i månaden för 
att spela spel. Det kan vara bräd-
spel, konsolspel eller LAN. Del-
tagarantalet har varierat mellan 
10 och 30 personer. 
 

Är du intresserad av att vara 
med, kontakta Victor Frick, 

 0768-55 34 78 



Nu säljer vi rejäla fryspåsar från 
Ölandsplast. Så passa på att gyn-
na vår förening samtidigt som du 
köper något du behöver. Påsarna 
finns att köpa i kyrkan. 

Vi har några häften av rabatthäf-
tet Restaurangchansen kvar. Är 
du intresserad av ett exemplar så  
finns de till försäljning i mis-
sionskyrkan för 110 kr/st.  

Vi arbetar just nu med att färdig-
ställa vår nya hemsida. Adressen 
kommer att vara densamma,  
www.fristadsmissionskyrka.se, 
men vår förhoppning är att det 
ska bli lättare att hitta informa-
tionen på vår nya sida.  

Vi satsar just nu lite extra i vår 
förening på anställd personal. Vi 
har en ungdomsdiakon på 75% 
och en ungdomsledare på 50%.  
 

Detta är något vi tycker är fantas-
tiskt bra på alla sätt, förutom för 
vår ekonomi.  
 

Vi önskar att vi kan fortsätta med 
denna konstellation. Men då vår 
förenings tillgångar bygger myck-
et på människors goda vilja, hop-
pas vi på att du vill bli en av våra 
equmeina-supporter.  
 

Det blir du genom att varje må-
nad sätta in valfritt belopp (inget 
belopp är för stort eller för litet) 
på vårt konto. Märk din gåva UL-
support. Tack för ditt stöd, det 
betyder oerhört mycket. 

Vi är inne i en expansiv fas och 
är behov av fler ledare i flera av 
våra grupper. 
 

Har du möjlighet att ge lite av 
din tid och ditt engagemang vå-
gar vi lova att du får mycket mer 
tillbaka. 
 

Kontakta ungdomsdiakon Per 
för mer information om du är in-
tresserad. 



Våra arrangemang  
sker i samarbete  
med 

Equmenia Fristad bedriver barn 
och ungdomsverksamhet i Fri-
stad. Vårt mål är att skapa en me-
ningsfull fritid för barn och unga 
utifrån vår målsättning ”Jesus 
Kristus är Herre”. 
 

  

Missionskyrkan, Stora vägen 44 
Expeditionen: 033-26 93 28 
www.fristadsmissionskyrka.se 
 
 

Bankgiro: 819-0357 
Swish: 123 526 17 63 
 

Kim Lillskog, 0734-01 73 42 
 

Per Ringbo, 0702-49 11 40 
 
 

Sara Hermanson, 0706-84 23 29 

hermanson.sara@gmail.com 

SAMHÄLLSINFORMATION 

TEL:033-444 888  
E-MAIL: info@fristadbyggvaror.se 

Stora vägen 35 
Fristad 

Tel: 033-26 16 00 

equmenia@fristadsmissionskyrka.se 

För dig mellan 4 och 12 år 
Träffas söndagar 10:00-11:00 
Kontakt: Johanna, 26 68 09 
 

För dig mellan 7 och 9 år 
Träffas tisdagar 18:00-19:30 
Kontakt: Per, 0702-49 11 40  
 

För dig mellan 10 och 12 år 
Träffas tisdagar 18:30-20:00 
Kontakt: Jan, 26 99 40 
 

För dig som börjat åk 7. 
Träffas tisdagar 18:30-20:00 
Kontakt: Peter, 0709-25 50 58 
 

För dig mellan 13 och 19 år 
Träffas fredagar 19:30-23:00 
Kontakt: Kim, 0734-01 73 42 
 

För alla spelglada. 
Träffas någon gång i månaden 
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78 
 

För dig från 13 år och uppåt 
Träffas vissa sönd. efter gudstjänst 
Kontakt: Per, 0702-49 11 40 

www.facebook.com/equmeniafristad 

kim.lillskog@fristadsmissionskyrka.se 


