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Hej! 
Nu känns det verkligen som att våren är här. Visst är det härligt. Här nedan ser du några andra härliga 

händelser som kommer ske under april månad. Välkommen att delta på det som känns rätt. 

5 april 18:00 Kårkväll på Åsengården 
I kväll träffas alla våra scoutgrupper tillsammans med Vängas scouter ute på Åsengården. Tiden är 

18:00-19:30 för samtliga. Vi ses där ute. Försök gärna att samåka med någon kompis. 

6 april, 20 april Vuxenpuls – motionera tillsammans 
Vuxenpuls fortsätter onsdagar 18:30 jämna veckor. Vi tränar tillsammans i en timma. Perfekt för dig 

som vill komma igång med träningen. Välkommen att testa en gång och se om det är något för dig. 

Läs mer på http://fristadsmissionskyrka.se/vuxenpuls/ 

16 april 19:00 Musikcafé 
Våra musikcaféer brukar vara välbesökta och mycket uppskattade. Det brukar serveras en mängd 

skön musik och en rejäl dos skönt fika. Detta jubileumscafé kommer att förgyllas av några av våra 

egna musiker och sångare.  

17 april 17:00 Lovsångsgudstjänst 
Ungefär en gång i månaden brukar vi ha lovsångsgudstjänst i kyrkan. Denna gång kommer Ida-Maria 

Brengesjö och talar. Ida-Maria arbetar nu som föreningsutvecklare i Equmenia Öst. Lovsångsteamet 

leder oss i lovsång. 

30 april 19:00 Valborgsfirande 
19:00 startar som vanligt Fristads valborgsfirande i stationsparken. Det blir eld, tal sång och musik. 

Som vanligt är våra scouter med och tågar in och tänder elden.  

Efter firandet i stationsparken öppnar våffelcaféet i missionskyrkan. 21:30 blir det sedan en ”Ray 

Charles”-konsert med Uffe Big Band och Joel Klintenberg. Fri entré.  

Scoutläger Harry Potter 2016 
Till sommaren blir det scoutläger på Åsengården 18-23 juni. I år är det ovanligt många som vill följa 

med. Därför är det extra viktigt att du som vill följa med anmäler dig i tid, annars kan vi inte 

garantera att du får plats. Anmäl dig på http://fristadsmissionskyrka.se/anmalan/ senast den 30 april. 

Ledare sökes 
Vi har fortfarande ett stort behov av fler ledare. Har du möjlighet att hjälpa till, kontakta Per Ringbo  

 

Ha en underbar dag! 

 

Per Ringbo 
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