Augusti 2016

Hej!
Sommarlovet börjar gå mot sitt slut. Sakta börjar sommarrutiner övergå i mer fasta vardagsrutiner.
Där befinner sig i alla fall vår förening just nu. Jag hoppas att du, liksom jag, har haft en skön sommar,
men nu börjar längta efter att få träffa dina kompisar igen.

Vi startar igen
Vi startar igång våra grupper igen vecka 35. Det vill säga att scouterna startar tisdagen den 30 augusti
(Spårarscout 18:00, Upptäckarscout och Äventyrarscout 18:30) och Tonår startar fredagen den 2
september 19:30.

På väg, ett rum för livsnära bibelsamtal
Har du som förälder ingenting att göra under tiden ditt barn är på scouterna. Välkommen att vara
delta i På väg mellan 18:15 och 19:15. Det är en samtalsgrupp som utifrån bibelns texter pratar om
hur det är att leva idag. På väg startar den 30 augusti och träffas sedan udda tisdagar under hösten.

VuxenPuls – motionera tillsammans varje onsdag
Under våren och sommaren har ett antal glada motionärer träffats för att träna tillsammans. Under
hösten ökar de intervallträningen till varje onsdag 18:30-19:30. Samling vid missionskyrkan.
Välkommen med, äldre som yngre, elitidrottare och nybörjare.

Scoutlägret Harry Potter
I somras hade vi ett magiskt scoutläger ute på Åsengården med drygt 400 scouter från Västsverige
som levde lägerliv en vecka. När lägret var över var det mest nedtrampat gräs som vittnade om att
det varit ett läger där. Men det fanns även en del kvargömda saker. Dessa har under sommaren
funnits ute på Solviken men flyttas nu över till missionskyrkan. Saknar du något från lägret, hör av dig
till Per Ringbo.

Scoutlägret Utmaning 2016
Lägersommaren är ännu inte över. Imorgon startar ett nytt scoutläger på Åsengården och pågår fram
till söndag. Utmaningen 2016, som är ett läger för de äldre scouterna. Equmenia Fristad har givetvis
en patrull med. Vi hoppas på ännu ett härligt läger med inte alltför mycket regn.

Gemenskapsläger 9-11/9
En sista lägerinformation. I flera år har församlingen och vår förening åkt iväg en helg och haft några
sköna dagar tillsammans. Så gör vi även i år. Denna gång åker vi till lägergården Råddehult på andra
sidan Borås. Vill du veta mer eller anmäla dig hittar du mer information på vår hemsida
www.fristadsmissionskyrka.se
Ha en underbar dag!
Per Ringbo
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