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Hej! 
Sköna maj välkommen! Kan det vara så att sommaren har kommit. Kanske inte, men värmen är här, 

det grönskar och näsan rinner. Så nog är det vår i alla fall.  

4-8 maj - Tonårslägret Resan 
I morgon kväll ger sig ett gäng tonåringar iväg på en resa, utan att lämna Fristad. Vi kommer att ha 

läger i fristads missionskyrka fram till söndag då vi avslutar med att i gudstjänsten berätta om vad vi 

varit med om. Varje kväll klockan 21:00 (21:30 onsdag) räknar vi med att ha en andakt, dit är alla som 

vill välkomna att delta. 

4 maj, 18 maj - Vuxenpuls – motionera tillsammans 
Varannan onsdag, jämna veckor, träffas ett gott gäng för att träna 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/. Från och med vecka 24 sker träningen 

ute på Solviken, då träffas de varje vecka. 

22 maj – After church 
Den 22 maj har vi terminens sista After church. Även denna gång satsar vi på en Go´middag. 

Välkommen säger vi till dig som tillsammans med andra vill laga och äta en god tre rätters middag. Vi 

kör igång efter gudstjänsten, c:a 11:45. 

18-23 juni - Scoutlägret Harry Potter 
Den 30 april vad den sista dagen för att anmäla sig till scoutlägret Harry Potter. Från Fristad är vi nu 

43 st anmälda, allt från spårarscouter och föräldrar som deltar del av lägret till upptäckare och 

äventyrare som deltar hela lägret. 

Har du missat att anmäla dig behöver du göra det de närmsta dagarna, annars blir det en förhöjd 

anmälningsavgift. Som förälder har du fram till den 15 maj på dig om du vill delta i lägrets 

föräldrapatrull. Du hittar mer information och anmäler dig på http://fristadsmissionskyrka.se/barn-

och-ungdom/anmalan/. 

Ledarsituationen 
Glädjande nog har vi fått några nytillskott i vårt ledargäng. Men det finns  fortfarande ett behov av 

fler ledare. Har du möjlighet att hjälpa till, kontakta Per Ringbo  

 

Ha en underbar dag! 

 

Per Ringbo 
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