
Under vecka 35 startade vi återigen 
upp de flesta av våra grupper för 
barn och ungdomar. 
 

Våra scoutgrupper träffas på tis-
dagskvällar. Spårarscouter kallar 
vi de som är mellan 
7 och 9 år. De går 
ofta upp till ”sin” 
skog innanför 
Parkvägen och hit-
tar på diverse olika 
saker. Bland annat får de testa på 
att arbeta i patruller, inse att vi är 
olika bra på olika saker men att vi 
tillsammans kan mer än var och en 
kan själv. 
 

Nästa scoutgrupp är de som är 
mellan 10 och 12 år.  
Upptäckarscoute r , 
som vi kallar dem, forts-
ätter att utvecklas och 
utmanas i patrullen. Un-
der hösten arbetar de 

med problemlösning som övergri-
pande tema. 
 

När man blivit tonåring välkomnas 
man till Äventyrarscouterna. Som 
namnet avslöjar blir det ännu mer 
äventyr där. Bland annat deltog 
våra äventyrare i somras 
på det stora scoutlägret i 
Skåne, ”Jamboree -17”, 
där flera tusen scouter 
från hela landet (och 
även några från andra 
länder) samlades. 
 

Som tonåring har man dessutom 
fler tillfällen att träffas under veck-
an. Onsdagar brukar det bjudas in 
till Kvällsmatshäng. Då brukar de 
äta något tillsammans och titta på 
en film eller något avsnitt på någon 
TV-serie. 
 

Höstens Kidz time består av en 
favorit i repris. För tre år sedan 
fylldes parkeringen utanför vår 
kyrka med Stora maskiner. Det 
var en sopbil, bokbuss olika trakto-
rer med mera. 
 

Kom och se hur många och hur 
stora maskiner som dyker upp i 
höst, närmare bestämt Lördagen 
den 14 oktober 15:00.  
 

Hoppas att vi ses! 
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Tisdagen den 17 oktober firar vi 
scoutgudstjänst klockan 18:00 i 
Equmeniakyrkan  Fristad. 
 

Det blir en högtidsstund för alla 
scouter, anhöriga och församling. 
I vanlig ordning inviger vi våra nya 
scouter och de får lova att efter 
bästa förmåga följa scoutlagen. 
 

Välkommen! 

Fredagkväll är 
det Tonår, 
veckans höjdpunkt. Då träffas ett 
tjugotal ungdomar till ett varierat 
program som de själva varit med 
och bestämt i början av terminen.   
 

Vissa söndagar samtidigt som för-
samlingen firar gudstjänst bjuder vi 
in till Söndagsskola. Då deltar 
barnen inledningsvis i gudstjäns-
ten. Men rätt snart fortsätter de en 
trappa ner för att ha ett eget pro-
gram. Datum för vilka söndagar 
det blir är inte fastslaget ännu. Men  
kolla av vår hemsida eller vår  
facebbosida så får du besked. 

För den som vill vara med och 
motionera tillsammans med andra 
inbjuder vi till Puls varje onsdag. 
Det börjar med en enkel andakt 
innan träningen tar vid. Våra duk-
tiga tränare lyckas utmana både dig 
som är vältränad och nybörjare. 

 

Under hösten fortsätter vi även att 
spela Innebandy i folkhögskolans 
idrottshall. Det är ännu inte fastsla-
get när vi startar, så jag hänvisar till  
hemsidan även här. 



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 

Kina Thai 
Stora vägen 35 

Fristad 
Tel: 033-26 16 00 

För dig mellan 7 och 9 år 
Träffas tisdagar 18:00-19:30 
Kontakt: Peter, 0709-25 50 58 
 

För dig mellan 10 och 12 år 
Träffas tisdagar 18:30-20:00 
Kontakt: Anders, 0738-39 61 39 
 

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 alla åldrar 
Träffas fredagar 18:00-19:00 
Kontakt: Peter, 0709-25 50 58 
 

För dig som vill träna tillsammans.  
Träffas onsdagar 18:00-19:00 
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. 

Under hösten läser vi tillsammans 
med församlingen Markusevange-
liet och boken ”Markus runt på 90 
dagar”. Boken ger en kort reflekt-
ion kring den föreslagna dagens 
text. 
 

Mer information om hur du kan 
vara med och läsa samt läsplan 
finns på vår hemsida. Välkommen 
att vara med att läsa och fascineras 
av glädjebudet om Jesus Kristus. 

 

För dig som är förälder och lämnar 
dina barn till scouterna, samt för 
alla andra vuxna finns denna möj-
lighet. 
 

”Leda vidare” är en samling där vi 
samtalar om livet utifrån någon 
text.  
 

”Bön” är en möjlighet att tillsam-
mans be för varandra, vårt sam-
hälle och vår värld. 
 

Dessa två samlingar växlar varan-
nan tisdag. Leda vidare jämna 
veckor och bön udda veckor. Båda 
pågår en timma med start 18:30. 
Ingen anmälan. Kom när det pas-
sar. 

Välkommen! 

Alla medlemmar hälsas välkomna 
till föreningsmöte onsdagen den  
20 september 2017, klockan 18:30 


