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Den 12 november var det föreningsgala i Borås. Under denna
gala uppmärksammades de föreningar som under året av Borås
stad blivit certifierade som en
”Säker och Trygg förening”. Vi
är både glada och stolta över att
kunna säga att en av dessa föreningar var Equmenia Fristad.
Vi ser det
som
ett
bevis på
att vi arbetar i rätt
riktning,
med
att
hela tiden
bli
en
bättre förening för
barn och
ungdomar i Fristad med omnejd.
Har du synpunkter på vad vi kan
göra i vårt fortsatta arbete för att
vara en förening där varje individ
känner sig sedd och uppskattad
för den hen är. Hör i så fall av
dig till Per Ringbo.

Stora vägen 35
Fristad
Tel: 033-26 16 00

Du kan stödja oss på flera olika
sätt; i bön, ekonomiskt eller i
praktiskt arbete. På vår hemsida
kan du läsa mer om hur du kan
vara med och bidra.

Som du såg på framsidan av detta
blad går vår Julstuga av stapeln
lördagen den 28 november.
Där finns en bra möjlighet till att
komma i julstämning.
Välkommen att dela gemenskapen, köpa lotter, fika, träffa tomten, dricka glögg och lyssna till
Fristads musikskola.
Allt överskott från Julstugan går
till vårt barn och ungdomsarbete.

28 dec till 3 jan är våra tonåringar
iväg på skidläger i Vemdalen. Är
du tonåring och vill åka med,
prata med Victor Frick. Anmälan
är öppen till den 6 december.

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

Vi vill ständigt försöka att förbättra oss som förening. Ett steg
i detta arbete är att inbjuda till ett
föräldramöte. Där får vi möjlighet att informera om vår verksamhet och ge er föräldrar möjlighet att ställa frågor.

Nästa år firar vår församling 150
år. Det är något som kommer att
uppmärksammas under hela året.
Under februari månad är det ett
särskilt fokus på Equmenia.

Vi startar upp nästa termin tisdagen den 26 januari 18:00. Då
samlas ledare, scouter, och föräldrar i kyrksalen för en gemensam inledning. Därefter följer
scouterna med sina ledare en
trappa ner medan föräldrarna
stannar kvar för ytterligare lite information innan det erbjuds fika
och rundvandring i våra lokaler.

26 februari nästa år återkommer
årets succé, Gala Equmenia. Biljettförsäljningen är redan igång
på vår hemsida.

Är du förälder till barn i annan
grupp än scout är du givetvis välkommen att delta utan barn.

Nytt inför denna gala är att du
har möjlighet att nominera lämpliga kandidater i kategorierna:




Alla medlemmar hälsas välkomna
till föreningens årsmöte onsdagen den 17 februari 2016, klockan 18:30. Där lyfter vi aktuella
frågor i vår förening.

Vi finns vid Fristad torg.




Årets förebild
Årets nykomling
Årets ledare
Årets sköna lirare
Årets företag

Fyll i din kandidat med lämplig
motivering på vår hemsida under
Gala Equmenia.

Tel. 033-23 75 30 Fax 033-23 75 40
E-post: abfb@fristadbygg.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
Victor Frick, 0768-55 34 78
victor.j.frick@gmail.com

Våra arrangemang
sker i samarbete
med

För dig som börjat åk 7.
Träffas tisdagar 18:30-20:00
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
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

