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Den trogne läsaren av Equmenia-
bladet ser att detta blad har en ny 
utformning. Vi hoppas att du tillta-
las av det nya utseendet även fort-
sättningsvis finner glädje i att få 
aktuell information från vår före-
ning. 

www.fristadsmissionskyrka.se 

Höstens Kidz Time gästas av ingen 
mindre än Clownen Molly. Den 22  
oktober klockan 15:00 är ni alla 
välkomna att träffa henne i Fri-
stads missionskyrka. 
 

Vuxna går som vanligt in gratis. 
Barn upp till 12 år  betalar 20 kr i 
entréavgift.  
 

Efteråt blir det som vanligt något 
gott fika i Cafét. Välkommen! 

Efter en härlig sommar ute på Sol-
viken är det återigen dags att starta 
igång en ny termin full av glädje, 
gemenskap och aktivitet. 
 

Vi startar igång de flesta av våra 
grupper under vecka 35. Då hälsar 
vi både nya och gamla deltagare 
välkomna. Tider och kontaktinfor-
mation hittar du på baksidan. 
 

Vi startar tis den 30 aug: 
  Spårarscout 

  Upptäckarscout 

  Äventyrarscout 

  På Väg 
Vi startar ons den 31 aug: 
  Puls 
Vi startar fre den 2 sep: 
  Tonår 

Vi, församling och Equmenia-
förening, har en god tradition av 
att inleda hösten med att över en 
helg åka någonstans. 
 

Det gör vi även i år. Vi åker till 
Råddehult den 9-11 september för 
några dagar av gemenskap och in-
spiration. I år kommer vi att gästas 
av evangelisten och författaren Li-
selotte J Andersson en del av tiden. 
 

Känner du att detta kan vara nå-
gonting för dig är du välkommen 
att vara med. Helgen är öppen för 
alla som vill vara med och dela vår 
gemenskap. Mer information om 
helgen  och hur du anmäler dig 
hittar du på vår hemsida. 

Välkommen! 

På väg är namnet på den samtals-
grupp som varannan vecka träffas i 
kyrkan och utifrån bibelns texter 
samtalar om hur det är att leva 
idag. Vill du vara med är du varmt 
välkommen att delta i samtalen. 
Gruppen träffas udda tisdagar 
18:15-19:15 med start den 30 au-
gusti. 



SAMHÄLLSINFORMATION 

Våra arrangemang  
sker i samarbete  
med 

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”. 
 

  
Missionskyrkan, Stora vägen 44 
Expeditionen: 033-26 01 29 
www.fristadsmissionskyrka.se 
www.facebook.com/equmeniafristad 
 

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 

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

Stora vägen 35 
Fristad 

Tel: 033-26 16 00 

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: Victor, 0768-55 34 78 
 

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 som vill träna tillsammans.  
Träffas onsdagar 18:30-19:30 
Kontakt: Carin, 0706-24 02 84 

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

Vi finns vid Fristad torg. 

Tycker du om att sjunga i kör? Då 
tycker jag du ska vara med och 
sjunga i vår ekumeniska kör. Vi 
medverkar i den ekumeniska guds-
tjänsten alla kyrkor i vårt närområ-
de är inbjudna till den den 28 au-
gusti.  
 

Vi övar i missionskyrkan torsdagen 
den 18 augusti mellan 19 och 21 
samt innan gudstjänsten den 28:e. 
 

Välkommen! 

Alla medlemmar hälsas välkomna 
till föreningsmöte onsdagen den 21 
september 2016, klockan 18:30 

Välkommen att träna tillsammans 
med oss på onsdagar klockan 18:30
-19:30. Vi träffas utanför Missions-
kyrkan och rör oss sedan i närom-
rådet. 
 

Alla kan vara med oavsett tränings-
bakgrund, vi lägger upp det så att 
alla skall kunna vara med och ha 
roligt tillsammans och kanske ock-
så bli lite utmanade. 
 

Vi börjar med att läsa en tänkvärd 
text, och sedan startar vi. 
 

Vi hoppas att få se dig på Puls i 
höst! 
 

Eva och Carin 


