
Hej och Välkommen! 
 

Vi tycker det är roligt att just du hittat till vår före-
ning och hoppas att du kommer att trivas tillsammans 
med oss. Som ny är det mycket man inte känner till, 
därför har vi ställt samman detta material.  

Vår förhoppning är att du, efter att ha läst detta 
blad, lite lättare ska veta vart du har hamnat. 

 
Equmenia Fristad är en barn och ungdomsförening 

på kristen grund. Det betyder att vi som förening be-
känner Jesus Kristus som Herre och förmedlar det 
budskapet i våra samlingar.  

Det betyder inte att alla våra medlemmar är, eller 
behöver vara kristna. Men alla behöver respektera 
varandras tro, kristna som icke kristna. Andakter och 
bön är en del av vår verksamhet som vi räknar med 
att alla deltar i, aktivt eller passivt. 

 

TILL DIG SOM ÄR  
NY I VÅR FÖRENING 

www.equmeniakyrkanfristad.se 
Vi delar hemsida med Equmeniakyrkan Fristad. 
Klicka på Barn och ungdom så hittar du våra sidor. 
Under Dokument hittar du Personkort och annat vi 
hänvisat till i detta blad. 
 
www.facebook.com  

Sök på Equmenia Fristad så hittar du vår sida. Gilla 
sidan och du får ständiga uppdateringar om vad som 
händer i vår förening. 
 
Kontakta oss gärna 

equmenia@equmeiakyrkanfristad.se 
Expeditionen:      033-26 01 29 
Ordförande Malin Sandbecker 0704-56 19 34 
Pastor Per Lundin    0702-41 57 76 
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Alla som deltar i vår verksamhet betalar en med-
lemsavgift, för närvarande är den på 400 kr per läsår.  
Medlemsavgiften betalas lämpligast in på vårt bank-
giro 819-0357 i början av hösten. I och med detta är 
man försäkrad under vår verksamhet samt till och 
från våra samlingar. 

Utöver medlemsavgiften kan vi komma att ta upp 
extra avgifter inför hajker, läger med mera. Men vi 
försöker att hålla våra avgifter så låga som möjligt 
för att alla ska kunna vara med. 

 

Våra kommunikationskanaler är främst via hem-
sida, facebook och e-post. Ett par gånger per termin 
mailar vi ut ett nyhetsbrev till alla intresserade. An-
mäl dig till nyhetsbrevet på vår hemsida.  

 Ibland delar vi även ut blad i grupperna men försö-
ker att hålla nere detta, dels med tanke på miljön men 
också för att vi vet att många blad inte når fram till 
föräldrarna alla gånger. Några av grupperna har skap-
at egna sms-grupper. 

Ca 3 gånger per år delar vi ut bladet Equmenia-
bladet till alla hushåll i Fristad för att informera om 
vad som händer i vår förening. 

 
Sedan 2015 har vi varit certifierade som en ”Säker 

& Trygg förening” av Borås stad. Det är något vi är 
stolta och glada över. Men viktigare för oss är att du /
ditt barn känner dig trygg i vår verksamhet. Om inte, 
vill vi att ni meddelar oss det så att vi kan bättra oss. 

En del i vårt arbete med att vara en säker och trygg 
förening är att vi vill få in Personkort på alla som 
deltar i vår verksamhet. Detta personkort finns att 

hämta i kyrkan eller skriva ut från vår hemsida. På 
personkortet ber vi att få bland annat kontaktuppgif-
ter till anhöriga om något skulle hända barnet under 
någon av våra aktiviteter. 

 

Våra aktiviteter sker oftast i Equmeniakyrkan 
Fristad, Sommargården Solviken eller Åsengården i 
Vänga .  

Emellanåt reser vi till andra platser och då försöker 
vi samåka i så stor utsträckning det går. Vi kan vid 
dessa tillfällen behöva skjutshjälp av er föräldrar. Läs 
mer om vår resepolicy på vår hemsida. 

 

Vi vill även verka för nykterhet och alla våra ar-
rangemang är därför fria från alkohol och droger. 
Mer om detta kan du läsa i vår alkoholpolicy på vår 
hemsida. 

 

Vi har även försäljning av scoutskjortor och halsdu-
kar till självkostnadspris. Kontakta scoutledarna om 
du är intresserad. 

Vi hoppas att detta blad gett dig lite mer informat-
ion om vår förening. Är det fortfarande något du und-
rar över, ta gärna kontakt med någon av våra ledare 
eller våra anställda i kyrkan. 

 

Till sist. Nya ögon ser bäst. Vi är nyfikna på hur du 
som ny ser vår förening. Berätta gärna för oss vad vi 
kan göra för att bli en än mer attraktiv förening. 
 

Gud välsigne dig! 
 


