
 NYHETSBREV                September 2015 

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  033-26 93 28 equmenia@fristadsmissionskyrka.se 
Stora vägen 44 Bankgiro: 819-0357 www.facebook.com/equmeniafristad 
513 33 Fristad Swish: 123 526 1763 www.fristadsmissionskyrka.se 

Hej! 
Terminen har kommit igång. I helgen som gick var vi på gemenskapsläger, församling och Equmenia 

tillsammans, på Råddehult. Vi var c:a 60 deltagare och en tredjedel av dessa var barn och ungdomar. 

Det är fantastiskt att få mötas över generationsgränserna och tillsammans få samtala om våra 

drömmar om framtiden. Nedan hittar du några saker som ligger framför oss. 

Blogga om livet 
Vår nya hemsida håller på att fyllas med nyttig och intressant information. Bland annat har vi en 

blogg. Där har vi en önskan om att vi ska vara många olika röster som reflekterar kring livet. Vill du 

vara en av dem som emellanåt skriver ett inlägg. Hör av dig till mig för mer information. Sidan, med 

blogg och allt, hittar du på www.fristadsmissionskyrka.se.  

Ensamkommade flyktingar 
Kanske känner du till att ett antal flyktingungdomar anlänt till Fristad. De behöver vår stöd för att 

komma till rätta hos oss. Några daglediga församlingsmedlemmar har varit hos dem och pratat 

svenska med dem. I kyrkan arrangerar vi fram till 29/9 en klädinsamling åt dem. Följande är aktuellt: 

Herrskor från storlek 39 och uppåt Gärna fritidsskor, fotbollsskor ..., Idrottskläder, Ytterkläder, NYA 

underkläder, NYA strumpor, F ö kläder som ni tror passar tonårskillar (14-18 år). Har du möjlighet att 

hjälpa till, kom med ditt bidrag till kyrkan.  

Har du egna idéer på vad vi kan göra för dem, ta med de till kyrkan också. 

23 september – Föreningsmöte 
Jag påminner alla medlemmar och andra intresserade om vårt föreningsmöte nästa onsdag 18:30. 

Välkommen att göra din röst hörd. Bland annat beslutar vi om en målsättning för 2016, ett år då det 

kommer att hända en del saker som inte brukar att hända. 

17 oktober - Kidz time 
Den 17 oktober är det återigen dags för ett nytt Kidz time. Denna gång träffas vi i Missionskyrkan och 

vi gästas av Åke Samuelsson, som är mannen bakom Munken och Kulan och deras dråpliga äventyr. 

Välkommen till ännu en fantastisk lördag i god Kidz time-anda. 

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. 

 

En välsignad dag önskar jag dig. 

Per Ringbo 

http://www.fristadsmissionskyrka.se/

