December 2016

Hej!
Nu är vi inne i vår sista aktivitetsvecka detta år. Scouterna hade sina avslutningar i tisdags. Tonår
avslutar sin termin nu på fredag, om vi inte räknar med nyårslägret som flera av den åker med på.
Vi kan blicka tillbaka på en härlig termin där många nya barn och ungdomar hittat till vår förening.
Jag hoppas att ni känt er välkomna och trivs i våra verksamheter.

24 december – Julnattsgudstjänst
23:30 är ni välkomna till vår julnattsgudstjänst. Det brukar vara ett fint sätt att avsluta julafton på.

28 december - 3 januari – Nyårsläger
Över nyår åker som sagt en del av våra tonåringar på nyårsläger till Åre. Det finns några få platser
kvar. Funderar du som är tonåring på att åka med kan du läsa mer om lägret på vår hemsida. När du
sedan bestämt dig för att åka med, ta kontakt med lägerchef Victor Frick.

100 dagar med Jesus
Vår församling har tagit beslut om att under våren gemensamt läsa Niklas Piensohos bok ”100 dagar
med Jesus”. Våra gudstjänster kommer att präglas av boken. Men det kommer även att märkas av i
våra ungdomsgrupper i t.ex. andakterna. Vill du vara med och läsa boken tillsammans med oss finns
det mer information om detta på vår hemsida. Boken går att beställa på nätet eller köpa i kyrkan för
50 kr.

31 januari – Terminsupptakt.
Vi startar upp vårterminen den 31 januari 18:00 med en gemensam träff för alla våra deltagare och
föräldrar. Vi startar gemensamt i kyrksalen med lite allmän information. Därefter får scouterna gå en
trappa ner med sina ledare medans föräldrar får lite ytterligare föreningsinformation och möjlighet
att samtala och ställa frågor kring vår förening.

24 februari – Gala Equmenia
För tredje året i rad kommer vi att genomföra Gala Equmenia. För dig som inte vet vad det handlar
om kan jag berätta att det innebär god mat, härlig underhållning, tävlingar och insamling till vår
förening. Biljetter till denna gala bokar du på vår hemsida.
Inom kort kan du även ladda ner Gala-presentkort om du vill ge bort en biljett i julklapp.
Vill du vara med och bidra till denna kväll, hör av dig till Per Ringbo. Det kan gälla vinster (vad som
helst går bra), förberedelsearbete eller att hjälpa till under kvällen.

Ha en underbar dag och en God Jul!
Per Ringbo
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