
 NYHETSBREV                November 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 01 29 equmenia@fristadsmissionskyrka.se 
Stora vägen 44 Bankgiro: 819-0357 www.facebook.com/equmeniafristad 
513 33 Fristad Swish: 123 526 1763 www.fristadsmissionskyrka.se 

Hej! 
Det ligger många löv på marken utanför mitt fönster, men ännu sitter det en hel del löv kvar på 

träden också. Jag hoppas att det dröjer ytterligare ett tag innan höst övergår till vinter. 

 

Den 12 november är det Föreningsgala i Borås. Där kommer Equmenia Fristad vara representerad för 

att ta emot utmärkelsen Säker och Trygg förening. Ett bevis på att vi arbetat med att göra vår 

verksamhet så säker och trygg som möjligt för alla som deltar. Utmärkelsen är något vi är väldigt 

glada för och vi hoppas att du även märkt arbetet i vår verksamhet. 

 

Stöd oss genom Support, Sponsring eller genom att handla av oss. 

Vi är beroende av ditt stöd. På www.fristadsmissionskyrka.se/stod-oss/ kan du läsa om hur du kan 

stödja oss i bön, ekonomiskt och i praktiskt arbete. Bland annat kan du köpa ett exemplar av årets 

Restaurangchansen som innehåller rabattkuponger som gäller till och med september 2016. 

7 november – Musikcafé 
Nu på lördag har vi återigen Musikcafé i vår kyrka. Det brukar serveras fantastiskt fika och skön och 

varierad musik. Denna gång verkar inte bli ett undantag. Caféet öppnar 19:00 och musiken drar igång 

19:30. Välkommen. 

15 november – B.A.D.O.S.K. 
BADOSK står för Brutalt Allround Drama Och Skapande i Kristus. Söndagen den 15 november 

arrangerar vi en heldag för barn, 7-14 år, utifrån detta tema. Det blir en kreativ dag som avslutas med 

en gudstjänst 17:00 där vi visar upp en del av vad vi åstadkommit. Läs mer om dagen och anmäl ditt 

deltagagande på www.fristadsmissionskyrka.se/barn-och-ungdom/badosk/ 

29 november - Julstuga 
Snart är det återigen dags att slå upp portarna till vår julstuga. Kom och upplev julstämningen, köp 

lite lotter och glädjs med andra i denna avslappnade julhets. 

26 februari – Gala Equmenia 2016 
Vi har nu släppt biljetterna till nästa års gala. De finns att köpa på vår hemsida 

http://fristadsmissionskyrka.se/gala-equmenia/. Där har du även möjlighet att nominera någon i 

kategorierna ”Årets föreblid”, ”Årets nykomling”, ”Årets ledare”, ”Årets sköna lirare” samt ”Årets 

företag”. Ta tillfället i akt att visa uppskattning för de du uppskattar. 

 

En välsignad dag önskar jag dig. 

Per Ringbo  
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