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Hej! 
Nu är vi igång igen med en ny termin, det känns skönt. Det var roligt att få möta flera av er föräldrar 

under vårt uppstartsmöte förra veckan. Var det någonting ni saknade den kvällen, hör av er så kan vi 

förbättra oss till en annan gång. 

Vintern är inte helt pålitlig 
När vi planerade vårens program var det riktig vinter ute. Det har förändrats snabbt. Därför tvingas 

även vi förändra våra program ibland. Är du osäker på var vi håller till någon kväll så kolla in vår 

facebooksida. Där presenterar vi var varje grupp träffas. Vi försöker även ha vår hemsida ständigt 

aktuell och lägger upp förändringar i programmet även där. 

Dags att betala medlemsavgiften 
Nytt år betyder att det är dags att betala in medlemsavgiften på nytt. Avgiften är även i år 300 kr och 

gäller för hela 2016. Så betala gärna in årets avgift på vårt bankgiro eller Swish (se sidfoten) så snart 

som möjligt. 

Jubileumsåret 2016 
I år firar vår församling 150 år och uppmärksammar det hela året genom att ge varje månad ett 

särskilt fokus. Februari är det fokus på barn och ungdomar. Vi har därför gjort en utställning på 

kyrktorget, besök gärna den. Denna månad blir det även extra goda gudstjänster. Välkommen särskilt 

den 14 februari som då vi har en Equmenia-gudstjänst. Den blir fantastiskt bra. 

17 februari – Årsmöte för Equmenia Fristad 
Onsdagen den 17 februari, 18:30 har vi vårt årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna för att göra 

sin röst hörd och fatta kloka beslut. Övriga intresserade är också välkomna att lyssna in vad som 

händer i vår förening.  

26 februari – Gala Equmenia  
Nu är det hög tid att boka upp sina biljetter till Gala Equmenia. Fredagen den 26 februari klockan 

18:30 är succén tillbaka. En galet bra kväll innehållande en trerätters middag, underhållning och 

insamling till vår förening. Biljetter till denna kväll bokas upp på vår hemsida för 200 kronor styck. Du 

kan också boka biljetter genom att skicka ett mail till equmenia@fristadsmissionskyrka.se. 

Kvällen riktar sig till dig som tycker att Equmenia Fristad fyller en viktig funktion i vårt samhälle och 

som vill stödja oss genom att njuta av en trevlig kväll. 

Inför kvällen har du möjlighet att nominera din favorit. Du har även möjlighet att skänka vinster till 

de tävlingar vi har under galakvällen. Prata med Per Ringbo om du vill bidra med någon vinst. 

 

En välsignad dag önskar jag dig. 

Per Ringbo 
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