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det är namnet på kvällen den 26 februari.
Vi tror, och planerar för, att detta
ska bli en oförglömlig kväll.
Det är en festkväll för dig som
tycker att Equmenia Fristad tillför något gott för barn och unga
i vårt samhälle.
Kvällen är en möjlighet att under

Stora vägen 35
Fristad
Tel: 033-26 16 00

JANUARI

2016

trivsamma förhållanden visa ditt
stöd för vår förening.
Förutom en trerätters middag innehåller kvällen även livemusik,
underhållning och insamling till
Equmenia Fristad.
Biljetter till denna gala finns att
beställa för 200 kronor styck på
vår hemsida. Välkommen!

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

I år startar vi igång med en
gemensam samling för alla grupper. Tisdagen den 26 januari
klockan 18:00 välkomnar vi alla
deltagare och föräldrar till en
uppstartsträff i kyrksalen.
Där kommer vi att ge lite allmän
information och presentera våra
ledare i de olika grupperna.
Därefter går scouterna en trappa
ner och startar igång sin verksamhet medan föräldrarna får ytterligare lite information och tillfälle att ställa frågor.
När den samlingen är slut är vårt
café öppet och det finns möjlighet att ta en fika eller titta runt i
lokalerna för den som vill.
Välkommen till en ny termin
med Equmenia Fristad.

Den 12 mars, 15:00 är det återigen dags för Kidz time.
Vårens rubrik är BIBELBUS.
Vi får uppleva bibelns berättelser
med alla sinnen. Denna gång håller vi till i Kyrkans Hus.
Läs mer på vår hemsida.

Den senaste tiden har barngruppen i söndagsskolan minskat. De
barn som kommit har gjort det
rätt sporadiskt. Det har gjort det
svårt att förbereda bra samlingar.
Detta gör att vi tar ett uppehåll
med söndagsskolan i och med
våren.

Alla medlemmar hälsas välkomna
till föreningens årsmöte onsdagen den 17 februari 2016, klockan 18:30.

Kanske ger det möjlighet för något nytt att växa fram. Dela med
dig av dina idéer till vårt ungdomsråd.

Vi finns vid Fristad torg.

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

Fristads missionsförsamling firar
150 år som församling i år. Detta
är tänkt att uppmärksammas under hela året, med olika fokus
varje månad.
Februari är den månad där vårt
barn & ungdomsarbete får extra
fokus. Utställning på kyrktorget,
popcorn till gudstjänsten, Equmeniagudstjänst och Gala Equmenia är lite av det som händer
under vår månad.

Du har väl inte missat vår hemsida www.fristadsmissionskyrka.se.
Klicka dig fram till Barn & ungdom och läs om aktuella händelser i vår förening.

Nu är det ännu
enklare att stödja
vår förening ekonomiskt.
Vi har nämligen
anslutit oss till
bankernas betaltjänst Swisch.
Via mobilen för du enkelt över
till oss, vare sig det gäller en gåva
eller betalning för en scoutskjorta
eller hajk. Vårt nummer är:

123 526 17 63
Equmenia Fristad vill vara med
och hjälpa människor utveckla
sig själva och sina idéer. För Gud
är allting möjligt. Tillsammans
kan vi förändra världen.

Vi har några häften av rabatthäftet Restaurangchansen kvar. Är
du intresserad av ett exemplar så
finns de till försäljning i missionskyrkan för 220 kr/st.

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 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

Missionskyrkan, Stora vägen 44
Expeditionen: 033-26 01 29
För dig som börjat åk 7.
www.fristadsmissionskyrka.se
Träffas tisdagar 18:30-20:00
www.facebook.com/equmeniafristad Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
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 fyllt 13 år
Träffas onsdagar, 18:00-21:00
Kontakt: Dennis, 0708, 26 12 40
För dig mellan 13 och 19 år
Träffas fredagar 19:30-23:00
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
För alla spelglada.
Kolla hemsidan när de träffas
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
För dig från 13 år och uppåt
Träffas vissa sönd. efter gudstjänst
Kontakt: Per, 0702-49 11 40

