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Vi firar gudstjänst varje söndag
10:15. Till dessa är alla välkomna.
Den 14 och 15 juni bjuder vi
återigen in till Aktivitetsdagar
på Solviken. Då är alla från 1:a
till 6:e klass välkomna till två dagar fulla av aktivitet. Läs mer på
vår hemsida om detta.
Sommaren närmar sig och vi
börjar längta efter ännu en skön
säsong på vårt sommarhem.
Mellan den 13 juni och 14 augusti har vi öppet varje dag mellan
11:00 och 19:00. Då är du välkommen att fika, äta glass, bada
och umgås.
Varje onsdag 19:00 serveras det
även nygräddade våfflor tillsammans med ett varierat och intressant program.

Vi finns vid Fristad torg.

Du vet väl om att du den 24 juni
kan fira äkta svensk midsommar
på Solviken. 15:00 klär vi tillsammans stången. När den är rest
sjunger och dansar vi en stund
innan vi går över till att äta jordgubbstårta.
Under delar av sommaren kommer det även anordnas lite aktiviteter för barn och ungdomar.
Välkommen!

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

Vår pastor, Mikael Savhammar,
slutade sin tjänst i vår kyrka den
sista mars för att i stället börja arbeta som pastor i Mölnlycke och
Landvetter.
Det gör att vi nu är på jakt efter
en efterträdare till honom. Under
tiden vi letar kommer vår diakon,
Per Ringbo, går upp till heltid.
Arbetet fördelas med hälften församlingsarbete och hälften barn
& ungdomsarbete.

Nu är det hög tid att anmäla sig
till konfirmationsläsning 16/17.
Visserligen startar inte vår grupp
förrän den 1:a advent, men i och
med att vi tillsammans med
Svenska Kyrkan inbjuder till flera
olika grupper behöver anmälan
komma in nu.
Känner du någon som är född
2002, så tipsa dem om att konfirmationsåret är ett av de mer
spännande åren i livet.

Den 18-23 juni
äger scoutlägret
Harry
Potter
rum. Vi blir mellan 400 och 500
scouter som får uppleva detta
magiska läger. Från Equmenia
Fristad blir vi ett fyrtiotal scouter
och ledare som deltar.
Den 2-10 juli är datumen för
årets Hönökonferens. Vi har bokat upp ett antal tältplatser och
räknar med att åka dit med ett
gott gäng tonåringar. Sol, bad,
gemenskap och härliga möten
med Gud och varandra står på
programmet.
I slutet av
sommaren,
närmare
bestämt den 10-14 augusti blir
det ett nytt scoutläger på Åsengården. Utmaningen 2016. Denna
gång är det för de som är mellan
15 och 25 år. Även här räknar vi
med att Equmenia Fristad finns
representerade.

I många år har vår region erbjudit blivande ledare en grundläggande scoutledarutbildning i den
tredelade utbildningen Ska´ut.
Första delen är en friluftsvecka
under sommaren. Andra delen
bor man inomhus över alla helgonhelgen. Den tredje delen äger
rum över Kristi Himm. och där
genomför patrullerna sin egen
planerade hajk tillsammans.
I år har en av våra ledare, Maja
Carlsson slutfört sin utbildning.
Ett stort grattis säger vi till henne. Till kommande kurs har vi ytterligare ett gäng anmälda.
Vi är oerhört glada för dessa
ungdomar som vill kliva in i olika
ledaruppdrag. Men vi behöver
även äldre ledare i vår ledartrupp.
Vi är glada över att kunna hälsa
Malena Sjöstrand och Malin
Sandbecker välkomna som nya
ledare. Vi hoppas att ni ska trivas.
Men vi är fortfarande i behov av
fler vuxna ledare. Är du intresserad, hör av dig till Per Ringbo.

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

Du har väl inte missat att vi även
finns på Facebook. Sök på Equmenia Fristad så hittar du vår
officiella sida. Gilla sidan så går
du inte miste om något som händer i vår förening.
Givetvis finner
du även aktuell
information på
vår hemsida men möjligheten att
interagera med oss blir lättare på
facebook. Välkommen att dela
vår gemenskap på nätet!

Våra grupper startar igen vecka
35. För mer information om respektive grupp, kolla in vår hemsida. Equmena Fristad önskar dig
en skön sommar!

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

Stora vägen 35
Fristad
Tel: 033-26 16 00

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

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

