Mars 2016

Hej!
Februari månad är nu förbi, med den även Equmenias månad under vårt jubileumsår. Vi kan blicka
tillbaka på en härlig månad. Under hela månaden har vi haft en utställning på kyrktorget, vi har bjudit
på popcorn till varje gudstjänst, en gudstjänst hade särskilt Equmenia-fokus. I fredags avslutade vi
storslaget med Gala Equmenia. Tack till alla er som bidrog till att kvällen blev så bra.

Akut ledarbrist
Ledarsituationen i vårt scoutarbete har länge varit ansträngd. Nu under våren går vi in i ett mer akut
skede då vi av olika orsaker tappar flera av våra stabila ledare. Någon flyttar till kärleken, en annan
blir förälder, en tredje behöver lägga större på fokus på skolarbetet.
Det gör att vi nu vädjar till dig som är förälder. Har du möjlighet att kliva in som ledare i någon av
våra grupper skulle vi bli väldigt tacksamma.
Vad krävs i detta ledaruppdrag, är en rimlig fråga som säkert ställs. Det är inte helt lätt att svara på.
Men scoutkunskapen är inte det viktigaste, den finns i övriga ledargruppen. Det viktiga är att vara
närvarande och bygga relationer med deltagarna i gruppen. Det är också viktigt att veta att man inte
ställs ensam i en uppgift. Man finns alltid med i en ledargemenskap där man får stöd och hjälp i sitt
ledaruppdrag.
Kan du tänka dig att hjälpa till en tid så ta kontakt med Per Ringbo på 0702-49 11 49 eller
per.ringbo@fristadsmissionskyrka.se för mer information om de olika uppdragen. Du kan även kolla
in http://fristadsmissionskyrka.se/praktiskt/ för mer detaljerad information om våra lediga
ledaruppdrag.

12 mars – Kidz time
Lördagen den 12 mars 15:00 är det återigen dags för Kidz time. Varje termin arrangerar Equmenia
Fristad tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i Fristad någonting för de som är mellan 3 och 12 år.
Denna gång är rubriken BIBELBUS och vi får möta ett antal personer från Bibelns som berättar om
sina möten med Jesus. Vi får även vara med och testa på lite olika aktiviteter hos varje bibelperson.
Efteråt blir det som vanligt någon form av fika.
Vi håller till i Kyrkans Hus. Priset för detta är 20 kr per barn. Vuxna kommer in gratis.

20 mars - Scoutgudstjänst
En gång per termin har vi scoutgudstjänst. På hösten är det en tisdag. Då inviger vi våra nya scouter.
Nu på våren är det en söndag, då deltar vi i den ordinarie gudstjänsten. Den gudstjänsten präglas
väldigt mycket av vårt deltagande då bland annat har märkesutdelning till alla scouter. Det brukar
vara en mäktig syn att se alla scouter samlade uppe på scenen samtidigt. 10:00 börjar gudstjänsten,
men det är bra om scouterna samlas 09:45 för gemensam genomgång.

Vuxenpuls – motionera tillsammans
Under våren drar vi igång Vuxenpuls, onsdagar 18:30 jämna veckor. Vi tränar tillsammans i en timma.
Perfekt för dig som vill komma igång med träningen. Läs mer på
http://fristadsmissionskyrka.se/vuxenpuls/
Per Ringbo
Equmenia Fristad
Stora vägen 44
513 33 Fristad

033-26 01 29
Bankgiro: 819-0357
Swish: 123 526 1763

equmenia@fristadsmissionskyrka.se
www.facebook.com/equmeniafristad
www.fristadsmissionskyrka.se

