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Hej!
Jag hoppas att er sommar varit bra och att ni nu längtar efter att börja höstterminen nu igen.

Ny hemsida
Under sommaren har vi lanserat vår nya hemsida. Adressen är densamma,
www.fristadsmissionskyrka.se. Vi hoppas att du gillar den. Vi kommer nu under hösten fylla den med
aktuellt innehåll. Gruppernas program kommer upp så snart det är planerat. Har du synpunkter på
sidan är du välkommen att höra av dig.

Grupperna startar igen
Tonår träffas nu på fredag (14/8) 19:30 på Solviken för kubbturnering. Dit hälsas gamla och nya
tonåringar varmt välkomna. Därefter tar de ledigt en vecka för att starta sin ordinarie verksamhet i
Missionskyrkan den 28 augusti 19:30.
Våra scoutgrupper startar tisdagen den 25 augusti. Spårare träffas som vanligt 18:00. Upptäckare
och Äventyrare träffas 18:30-20:00.
Söndagsskolan startar söndagen den 30 augusti 10:00 i Missionskyrkan.

Kim slutar hos oss
Som vi tidigare nämnt avslutar vår ungdomsledare Kim sin tjänst hos oss i och med sommaren. Hon
kommer att avtackas i samband med vår gudstjänst på Solviken den 16 augusti 10:15. Vill du vara
med är du varmt välkommen.

Försäljning
Under hösten fortsätter vi med att vara återförsäljare av Ölandsplasts kraftiga fryspåsar som är
väldigt uppskattade. För 60 kr får du en uppsättning av 2, 3 och 5-liters påsar.
Även i höst kommer vi sälja Restaurangchansen, ett rabatthäfte fyllt med bra erbjudanden på
matställen och i butiker runt om i Borås.
Genom att handla hos oss gör du inte bara en bra affär, du hjälper även oss ekonomiskt.

Ledare sökes
Nu i höst ser vi ett behov av flera nya ledare. Ta dig en funderare på om inte du känner någon som du
tycker kunde passa som ledare i Equmenia Fristad. Tipsa oss eller fråga personen själv. Att vara
ledare innebär inte bara att man gör något för någon annan. Det ger även en hel del tillbaka till dig
som ledare.
En välsignad dag önskar jag dig.
Per Ringbo

Detta nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden.
Vill du inte längre ha det, skicka ett mail om det till equmenia@fristadsmissionskyrka.se
Equmenia Fristad
Stora vägen 44
513 33 Fristad

033-26 93 28
Bankgiro: 819-0357
Swish: 123 526 1763

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

