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Höstens Kidz time gästas av
Åke Samuelsson som berättar om
de busiga pojkarna Munken och
Kulan. De är tio år och bor i Göteborg. Berättelserna handlar om

AUGUSTI

2015

hur det kan vara lätt och hur det
kan vara svårt att tro på Gud.
17 oktober i Missionskyrkan äger
detta rum för alla barn mellan 3
och 12 år. Efteråt erbjuds fika.

Efter en skön sommar på vår
sommargård Solviken startar vi
nu igång våra barn– och ungdomsgrupper igen.
Vecka 35 startar de flesta av våra
grupper. Då är nya och gamla
deltagare välkomna till oss igen.
För mer information och när respektive grupp träffas, se detta
blads sista sida.

Under sommaren har vi lanserat
vår nya hemsida. Har du ännu
inte besökt den så gör det.
Adressen är densamma som vår
gamla sida hade, nämligen
www.fristadsmissionskyrka.se.

Vi startar tis den 25 aug:
 Spårarscout
 Upptäckarscout
 Äventyrarscout

Vi startar fre den 28 aug:


Tonår

Vi startar sön den 30 aug:


Söndagsskolan

Läs mer om övriga aktiviteter på
vår hemsida.

Alla medlemmar hälsas välkomna
till föreningsmöte onsdagen den
23 september 2015, klockan
18:30. Där lyfter vi aktuella frågor i vår förening.

I vänsterspalten under Barn och
ungdom kommer du hitta allt
som rör Equmenia Fristad och
vår verksamhet.
Sidan kommer att fyllas på successivt under hösten så snart terminsprogrammen blir klara.
Har du synpunkter på sidan eller
saknar någon information får du
gärna höra av dig till oss.

Även i höst kommer vi att vara
återförsäljare av det uppskattade
rabatthäftet Restaurangchansen. Häftet låter dig äta två till
priset av en på flera av Borås restauranger. Dessutom finns det
många andra bra erbjudanden
med upp till 50% rabatt.
Häftet gäller från 1 oktober och
ett år framöver och finns till försäljning i vår kyrka från slutet av
september för 220 kr.
Vi fortsätter även försäljningen
av rejäla fryspåsar från Ölandsplast. För 60 kr får du en förpackning med 2-, 3- och 5-liters
påsar.

Vi arbetar ständigt på att bli en
ännu bättre förening. Under året
har vi tagit ytterligare ett steg i
den riktningen då vi av Borås
stad blivit certifierade som en Säker och Trygg förening, något vi
är mycket glada och stolta över.
Det innebär att vi har tittat över
vårt arbete inom många olika
områden, gjort en del justeringar
och upprättat en del policys och
beredskapsplaner.

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

Genom att handla av oss bidrar
du med ett viktigt ekonomiskt
stöd till vår förening. Tack för
ditt stöd.

Att vara ledare för barn och ungdomar ger mycket glädje tillbaka.
Att vara ledare i Equmenia Fristad ger dig en god gemenskap
och möjlighet till personlig utveckling.

Scoutskjortor och scouthalsdukar
har vi givetvis också till försäljning. Prata med din ledare.

Kontakta vår ungdomsdiakon
Per Ringbo för mer information
om du är intresserad.

Stora vägen 35
Fristad
Tel: 033-26 16 00

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

SAMHÄLLSINFORMATION

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

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

Missionskyrkan, Stora vägen 44
Expeditionen: 033-26 93 28
För dig mellan 10 och 12 år
www.fristadsmissionskyrka.se
Träffas tisdagar 18:30-20:00
www.facebook.com/equmeniafristad Kontakt: Jan, 26 99 40
Bankgiro: 819-0357
Swish: 123 526 17 63
Per Ringbo, 0702-49 11 40
equmenia@fristadsmissionskyrka.se
Sara Hermanson, 0706-84 23 29
hermanson.sara@gmail.com

Våra arrangemang
sker i samarbete
med

Vi finns vid Fristad torg.

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: Victor, 0768-55 34 78
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

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

