
TILLSAMMANS 
_______ 

 

GEMENSKAPSLÄGER  

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD 

31 AUGUSTI –2 SEPTEMBER 2018 



Kom och följa med på Tillsammanshelg på hemmaplan. Nu finns inga 

ursäkter. Det är nära och  du kan sova i din egen säng! 

Vi kommer att få vara med om en härlig tonårskväll. Vi får lyssna till Lars 

Johansson som talar om att vara kyrka i en ny tid. Vi får tillfälle att lära 

känna vår nya pastor, Per Lundin.  Vi får tid att prata med varandra. Vi 

får snabböva med en kör som sjunger vid installationsgudstjänsten på 

söndagen. Vi får även möjlighet att röra på oss. 

Vi vill att denna helg ska vara öppen för dig som vill dela vår gemenskap, 

det har ingen betydelse om du är medlem i Equmeniakyrkan Fristad el-

ler inte. Vi hälsar alla välkomna!  

 

För dig som är lite yngre finns särskilda aktiviteter. Men temat 

”Tillsammans” är samma som för de vuxna. Du som är upp till 12 år kan 

räkna dig som barn. Kom och ha kul med oss! 

  
Barn 0 - 6 år: 0:-  Barn 7 - 120 år: 450:-   Familjepris: 1600:- 
 

Vi vill att alla som vill ska kunna följa med på vårt läger oavsett hur eko-
nomin ser ut. Ovanstående ska därför betraktas som en rekommen-
dation. Har du inte råd med det så betalar du det du har råd med. Du 
som har råd får gärna betala mer. Det bästa sättet att betala lägerav-
giften är att sätta in den på församlingens bankgiro 809-0052.  
 

• Liggunderlag/sovsäck 

• Promenadvänliga skor och kläder efter väder 

• Ta gärna med kläder som passar för att utöva motion eller frisk-
vårdsaktivitet. 

• Anteckningsmaterial. 



18:00 Aktivitet på folkhögskolan 

  Vi delar in oss i grupper och aktiverar oss tillsammans. 

  Promenad / Jogging med styrkeövningar / Innebandy. 

19:30 Tillsammans med Tonår 

21:00 Kvällsmacka 

21:30 Andakt 
 

07:00 Morgonpromenad/jogging 

08:00  Gemensam  frukost 

09:30  Morgonsamling 

10:00  ”Andlighet utanför kyrkan idag” Lars Johansson 

11:00  Fika och samtal i åldersgrupper 

12:00  Aktivitet 

13:00  Lunch 

15:00  ”Att vara församling i en ny tid” Lars Johansson 

16:00  Frukt och samtal 

17:30 Körövning 

18:30  Kvällsmat  

20:00  Lägerbål 

21:00 Andakt 

21:30  Nattmacka 
 

08:00  Gemensam  frukost 

09:00 Körövning 

10:00  Installationsgudstjänst, Per L, Tomas H, Lägerkören 

  Kyrkkaffe, städning 



I år är vi på hemmaplan. Vi har vårt läger i vår egen kyrka. Du väljer själv 
om du vill sova hemma eller i kyrkan (golvboende). Oavsett vad du väl-
jer önskar vi att vi som är med på lägret är närvarande hela tiden. 

Under lördagen gästas vi av Lars Jo-
hansson som är lärare i religionsfilo-
sofi och religionsvetenskap vid 
”Akademi för Ledarskap och Teologi” i 
Örebro. Han kommer att tala till oss 
utifrån två spännande rubriker: 

”Andligheten idag” samt  

”Att vara församling i en ny tid”. 

 

Skicka denna talong till Equmeniakyrkan Fristad, Stora vägen 44,  

513 33 Fristad eller mail med samma uppgifter till-
per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se senast den 19 augusti. 

 

Namn: _____________________________________________________  

Antal vuxna: __________  Antal barn: __________ 

Eventuella allergier: __________________________________________ 

Vi bor hemma: ____  Vi/Jag önskar ____st bäddar i kyrkan. 

Övrigt: _____________________________________________________ 


