
Tycker om att möta människor 
och är väldigt social och blir så 
glad om du hejar på mej då vi kan-
ske möts i något sammanhang.  
 

Tycker om dikten Människors 
möte av Hjalmar Gullberg: 
 

 ”Om i ödslig skog 
 Ångest dig betog, 
 Kunde ett flyktigt möte, 
 Vara befrielse nog. 
 

 Giva om vägen besked, 
 Därpå skiljas i fred; 
 Sådant var främlingars möte 
 Enligt uråldrig sed. 
 

 Byta ett ord eller två 
 Gjorde det lätt att gå. 
 Alla människors möte 
 Borde vara så.” 

Sedan den 15 november arbetar 
Nina Axelsson i vår kyrka som va-
kanspastor. Nina kommer tillsam-
mans med vår ungdomsdiakon Per 
Ringbo arbeta med både försam-
lingen och vår ungdomsförening, 
Equmenia Fristad.  
 

Här nedan kan ni läsa Ninas pre-
sentation av sig själv. 
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Jag tycker det känns roligt och 
spännande att få vara här i Fristad 
och arbeta i Equmeniakyrkan. Jag 
är uppvuxen i Sollebrunn och har 
för några år sedan ”landat” i mina 
hemtrakter igen. Bor numera i 
Alingsås. Under mitt liv har jag 
arbetat som förskollärare och 
pastor om vartannat.   
 

Tycker om att berätta om Jesus för 
stora och små! Han är den som 
betyder mest för mej. Familj och 
vänner betyder också mycket. På 
min fritid tycker jag om att vara ute 
och gå och älskar naturen och dess 
olika skiftningar. Under mina pro-
menader brukar jag ofta småprata 
med Jesus och det känns även  
skönt att ”få rensa huvudet” 
ibland!  
 

Samtal och förbön har varit bety-
delsefulla i mitt liv och därför lyss-
nar jag gärna och även hjälper till 
att be om någon vill! Den bästa 
bok jag vet är naturligtvis Bibeln 
och jag läser den gärna även i en ny 
översättning: The Message, som är 
skriven på vardagsspråk. Det är 
fascinerande att läsa text i en ny 
tappning och få en liten annan 
vinkling.  
 

www.fristadsmissionskyrka.se 

Den 28 december bär det iväg. Då 
åker våra tonåringar iväg på nyårs-
läger till Åre. Tillsammans med 
ungdomar från Borås, Timmele 
och Ulricehamn fyller vi en buss. 
 

Fram till den 3 januari bor vi på 
Sundmans fjällgård. Mycket kretsar 
givetvis kring skidåkning. Men läg-
ret handlar minst lika mycket om 
Gud, sköna samtal och god ge-
menskap.  
 

Anmälan är öppen fram till den 6 
december. Vill man åka med går 
det bra även om man inte åker ski-
dor. 
 

Mer information finns på vår hem-
sida och i kyrkan. Du kan också 
prata med Victor Frick. /Nina 



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 
 

Nina Axelsson, 0736-40 21 63 
nina.axelsson@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 julkör. Vi medverkar i  
julnattsgudstjänsten 23:30 den 24 
december.   
 

Övning sker i missionskyrkan:  

 29 november 19:00-20:30  

 7 december 19:00-20:30  

 15 december 19:00-20:30  

 22 december 19:00-20:30  
 

Välkommen! 

Alla medlemmar hälsas välkomna 
till föreningens årssmöte onsdagen 
den 1 mars 2017, klockan 18:30 

För tredje året i rad återkommer 
nu Gala Equmenia. En fantastisk 
kväll som gillar god mat, varierad 
underhållning och möjligheten att 
göra något gott för Equmenia Fri-
stad. 
 

24 februari 2017 klockan 18:30 slår 
vi upp portarna in i vår festsal. Bil-
jetterna släpps i samband med vår 
julstuga den 26 november. 
 

Välkommen! 


