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December 2015

Hej!
Årets sista månad är här. Solen skiner och snön ligger vit utanför fönstret. Åtminstone om man kollar
på en liten fläck utanför mitt ena fönster.
I helgen gick årets Julstuga av stapeln. Kanske var du här och köpte lotter eller hjälpte till. Var du inte
här, kan jag berätta att det kom mycket folk, stämningen var god och gav ett resultat på 36.000 kr till
vår förening.

Vi går på jullov!
Vecka 50 har våra grupper sina sista samlingar för detta år. Ett stort tack till alla föräldrar för att vi får
möta era underbara barn varje vecka.

12 december – Julmarknad på torget
Nästa lördag är det Julmarknad på torget mellan 10:00 och 14:00. Equmenia Fristad finns i ett av
stånden. Kom gärna och besök oss. Vill du vara med och hjälpa till vid vårt stånd är det också
välkommet. Hör i så fall av dig till Per Ringbo.

28 dec - 3 jan – Nyårsläger
Under vecka 1 åker ett stort gäng tonåringar iväg på nyårsläger till Vemdalen tillsammans med ett
antal andra Equmenia-föreningar i vår region. Vill du bidra med lite bröd (vår lunch i backen) är det
mycket uppskattat, kontakta Per Ringbo.

26 januari – Terminsstart
Vi startar igång vår termin igen tisdagen den 26 januari, kl 18:00 med ett scout & föräldramöte. Där
får vi möjlighet att presentera vår förening och ni föräldrar får möjlighet att ställa frågor. Är du
förälder till barn som inte går i någon av våra scoutgrupper är du givetvis välkommen att delta i
samlingen utan barn.

26 februari – Gala Equmenia 2016
Har du ännu inte köpt biljetter till nästa års höjdattillställning, Gala Equmenia 2016 är det hög tid att
göra det nu. Du gör det på http://fristadsmissionskyrka.se/gala-equmenia/. Där har du även
möjlighet att nominera någon i kategorierna ”Årets föreblid”, ”Årets nykomling”, ”Årets ledare”,
”Årets sköna lirare” samt ”Årets företag”. Ta tillfället i akt att visa uppskattning för de du uppskattar.
Vi söker även vinster till denna kväll, känner du att du har något du kan bidra med så hör av dig till
Per Ringbo. Det kan vara vad som helst.
En välsignad dag önskar jag dig.
Per Ringbo

Detta nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden.
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