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LÄGER

Ett läger är en tillfällig boplats. Ett läger kan ha upprättats för frihetsberövade 

personer (fångläger, arbetsläger eller koncentrationsläger), för människor som 

tvingats lämna sin bostad (flyktingläger). Jag har full förståelse för att de som 

associerar till läger i dessa banor inte delar mina känslor för läger. Men för mig 

är läger en frivillig verksamhet (sommarläger, scoutläger, konfirmationsläger) 

som bär många positiva minnen.

Läger är att för en tid bryta upp från vardagen för att mer koncentrerat ägna sig 

åt någonting annat. Under en kortare period byta umgänge, plats, och rutiner 

gör något med oss som människor. Vi människor är komplexa skapelser med 

många olika sidor. Det blir lätt att vi fastnar i ett fack där vi landar i att göra 

ungefär samma saker hela tiden. Här kan ett läger hjälpa oss att upptäcka eller 

plocka fram nya sidor hos oss själva och på så sätt växa som människa.

Läger kanske främst förknippas som en ungdomsaktivitet. När vi blir äldre blir vi 

bekvämare och ådrar oss vissa besvär som gör att det är mer problematiskt att 

sova borta. Men jag tror att miljöombytet är viktigt även när vi blir äldre.

Visst kan du åka på semester för att få miljöombytet, men då åker du eller ni som 

familj själva. Till lägret kommer olika personer samman för en gemensam sak, 

där de gör gemensamma upplevelser. Dagens samhälle är väldigt fokuserat 

på individen. Här fyller lägret en viktig uppgift. Jag får för en stund lämna mitt, 

till förmån för det kollektiva. Jag lämnar min sköna säng där hemma, för några 

nätter på ett liggunderlag eller tunn madrass. Men det är värt det, för lägret ger 

något mer.
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Just detta att vi lämnar vardagen med alla dess måsten gör att vi får mer 

tid till annat. Tid vi ofta lägger på att umgås med varandra, nya och gamla 

bekantskaper. Det är något som de flesta kan skriva under på att det är 

investerad tid.

När var du på läger senast? Vilka minnen bär du med dig därifrån?

Mitt senaste läger var regionscoutlägret Upptäckten nu i somras där jag fanns 

med i lägerledningen. En dag under lägret tog vi som lägerledning oss upp på 

en kulle med utsikt över lägerområdet och de knappt 2000 scouter som rörde 

sig nedanför. Det var stort att få stå där och se att vi fått vara med och skapa 

denna minnesvärda vecka för så många barn och unga.

Lika stort var det att möta den enskilda scouten som överlycklig visar upp det 

hen precis lärt sig. Läger gör skillnad och sätter spår många år framöver.

Under mitt första scoutläger satt jag i mitt tält och täljde (vilket vi inte fick göra) 

och råkade skära mig i fingret. Jag vågade inte gå till ledaren och berätta vad 

jag gjort utan fick offra en av mina serietidningar jag hade med mig för att linda 

mitt finger. Jag kan säga att det glättiga pappret inte sög upp så mycket blod.

Väcker det jag skriver din lägerlängtan är du välkommen att höra av dig. Det 

finns många läger framöver där du kan hitta din roll, som deltagare, ledare eller 

funktionär. Det är som man brukar säga, bara fantasin som sätter gränserna.

Det finns många berättelser i Bibeln som talar om lägerliv i olika former, men 

min favorit finns i Uppenbarelsebokens tjugoförsta kapitel och tredje vers om 

vad som komma skall.

”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de ska 

vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem…”

Det är något att se fram emot, att få tälta med Gud.

/Per Ringbo



LUCIA I VÄNGA

Equmenia i Vänga har en stark tradition av att 
lysa upp mörkret med Lucia och hennes följe. 

Exakt årtal när det startade, har jag inte koll på, men på tidigt sjuttiotal var det Lucia med 

tärnor och stjärngossar som besökte äldre människor i deras hem. Det hade föregåtts 

med ett telefonsamtal från någon av ledarna i tonår, eller scout. Ibland kunde det vara 

svårt att hinna med alla besök på en kväll, då de flesta tackade ja till ett besök. Alla 

hade ett stearinljus med en egenhändigt gjord manschett av tårtkartong. Ju större, desto 

mer plats för sångtext. Allt som oftast var det uppdukat med frukt och godisskålar, där 

följet fick förse sej efter sitt framträdande. De åren när det fanns två Luciaföljen var det 

lite enklare att hinna med alla besök. När alla besöken var avklarade brukade det vara 

eftersamling i missionskyrkan, där det pustades ut och man kunde dela med sej av frukt 

och godis. Under en period var det Luciatåg i Vänga kyrka, vilket var ett uppskattat inslag 

i vintermörkret. 

Nu under senare år är scouterna runt till äldre igen och har med sej lussebullar och dryck. 

Det är fint att kunna gå hem till dem som själva har svårt att ta sej till kyrkan. Att sprida ljus 

är väl bland det bästa vi kan göra för andra. 

Om jag själv ska ge ett minne från tonårstiden och Lucia, är det att när vi besökte hemmen 

och sjöng för de äldre, så var de alltid så glada. Nästan så att smilbanden gick upp till 

öronen. Kanhända var det för att vi hade flerstämmig sång. Men jag vill tro att det var för 

att de fick besök. Att här står det ett gäng unga människor och sjunger för dem i deras 

hem. Att de fick bjuda oss på julgodis. Det kanske gjorde deras hela dag, eller vecka. Ofta 

önskades det att vi skulle stanna längre, men när de förstod att fler väntade besök, fanns 

det förståelse för det. 

Ruben Enochsson, equmenia i Vänga
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MYS OCH MAKT

För drygt 2000 år sedan föddes en 
liten gosse i ett stall i Betlehem i Israel. 

Han fick namnet Jesus och om Bibelns berättelser om detta är sanna, så skedde en hel 

del storslaget märkliga saker i sammanhanget. Änglar med himmelska budskap. Kunga-

besök från avlägsna länder. En lokal kung som känner sin makt så hotad av detta lilla barn 

att han känner sig tvingad att avrätta vartenda litet gossebarn i närheten. Både himmelens 

och jordens makter sätts i rörelse av detta lilla barns ankomst. 

Själva händelsen är säkert bekant för ganska många, även om det inte är alla. Men både 

tiden och platsen är ju rätt avlägsna för oss och det är ju lätt att minnena bleknar och att 

själva kärnan i det som skedde tappas bort.

Mycket av det vi förknippar med jul har nog inte mycket gemensamt med de händelser vi 

firar. Inte tror jag att julgran, gröt och skinka skulle skrämma skiten ur Herodes eller förmå 

Österns kungar att ge sig ut på farofyllda strapatser. Möjligen kan jag tänka mig att de 

fattiga herdarna skulle uppskatta den goda maten och paketen om det bara var det saken 

gällde.

Lyssna på kraften i orden!

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar 

ljuset fram. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och 

detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.   

Jes 9:2,6
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Jesus är inte bara en liten figur i en berättelse om en tid som flytt. Han lever och är verksam 

idag, och jag vet att han med sin kraft vill skaka om våra liv med samma intensitet som 

skakade Herodes och drev ut kungarna på vägarna, fast i positiv mening. Han vill här och 

nu visa sin kraft och driva oss ut på äventyr med honom. 

Välkommen att fira jul med oss i Equmeniakyrkan och framför allt med honom som Julen 

handlar om!  

/Per Lundin

P.S. Vill du läsa mer om det som hände kan du slå upp Bibeln och läsa. 

Lukas-evangeliets andra kapitel och Matteus-evangeliets två första kapitel kan vara en 

bra början. Har du ingen egen Bibel, så hör av dig till oss så kan du få en. Eller gå in på 

www.bibeln.se och läs. D.S.
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JULEVANGELIET

”Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 

skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 

Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 

till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav 

sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att 

skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin 

son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom 

det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod 

Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de 

greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud 

till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt 

er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall 

finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där 

tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: 

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit 

oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet 

som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts 

till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 

Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände 

tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var 

så som det hade sagts dem.”

(Luk 2:1-20)
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Snart är det jullov
Scout och Tonår tar snart jullov men startar upp igen 

vecka 4.

Söndagsskola
Söndagsskolan träffas varannan vecka, udda veckor 

med undantag för vecka 51. Kontakt: Per Ringbo, 

0702-49 11 40

Tonår
För dig som är 13 år och uppåt. 

Fredagar 19.30- 22.30 ca. 

Kontakt: Per Lundin, 0702-41 57 76

Det händer mycket i vår barn- och ungdomsverksamhet 

Equmenia. Här finner du en rad olika aktiviteter som du 

gärna får vara med på om du eller dina barn har åldern inne.
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Scouterna i Fristad
Familjescouting - För alla åldrar.

Ca två lördagar 14.00-16.00 

Kontakt: Victor Öberg, 0768-55 34 78

Spårarscout - För dig i åk 1-3

Tisdagar jämna veckor 18:15-19:45

Kontakt: Malin Sandbecker, 0704-56 19 34

Upptäckarscout - För dig i åk 4-6

Tisdagar jämna veckor 18:15-19:45

Kontakt: Peter Serrander 0709-25 50 58

Äventyrarscout - För dig i åk 7-9

Tisdagar jämna veckor 18:15-19:45

Kontakt: Maria Johansson, 0706-96 54 49

Utmanarscout - För dig som är 16 år och uppåt.

Några tisdagar per termin 18:30-20:00

Kontakt: Cajsa Carlsson, 0722-22 97 39

Scouterna i Vänga
Vänga har scout tisdagar jämna veckor 

kl 18.15-19.45, på Åsengården.

Scouterna i Tämta
Onsdagar 18.00-19.15

Gröngölingar från hösten det år du fyller 5.

Scouter från hösten du fyller 10.



equmeniakyrkan.se

SWISH: 900 32 86 (märk ”internationella”)

BANKGIRO: 900-3286

DIN GÅVA OCH FÖRBÖN GÖR SKILLNAD!
Barn och unga är vår framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör 
världen kaotisk kan kyrkan, klassrummet eller utflyken bli en skyddad 
plats där mötet med trygga vuxna och Jesus Kristus förvandlar.

Missionärer och volontärer som vi sänder ut är ett konkret uttryck 
för detta. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds 
budskap vidare.

equmeniakyrkan.se

SWISH: 900 32 86 (märk ”internationella”)

BANKGIRO: 900-3286

DIN GÅVA OCH FÖRBÖN GÖR SKILLNAD!
Barn och unga är vår framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör 
världen kaotisk kan kyrkan, klassrummet eller utflyken bli en skyddad 
plats där mötet med trygga vuxna och Jesus Kristus förvandlar.

Missionärer och volontärer som vi sänder ut är ett konkret uttryck 
för detta. Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds 
budskap vidare.
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PROGRAM FÖR 
FRISTAD, TÄMTA & VÄNGA

Var med och fira Julen ihop med oss. Du hittar hela 

programmet för våra kyrkor på kommande sidor.

FRISTAD

24/12 LÖR KL. 23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST

Per Ringbo, David Lyckelid och Ulf Hallqvist medverkar.  

TÄMTA

18/12 SÖN KL 11.00 JULENS SÅNGER

Sång av Monika och Hasse Linnros Julbetraktelse av  

Svante Björkquist Insamling till Equmeniakyrkans internationella 

arbete. Enkelt julbord serveras efter gudstjänsten. Anmälan till  

Anna och Mats Johanson senast 11 dec tel 0766770986

eller 033/262096

VÄNGA

24/12 JULAFTON 09.30 

JULBÖN I KYRKSTUGAN

25/12 JULDAGEN 09.00 
JULOTTA I VÄNGA KYRKA



DECEMBER

4/12 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Anna Wing sjunger. 
Nattvard

7/12 ONS KL. 15.00-17.00
CAFÉ CANNA VANN

9/12 FRE KL. 18.00 
LUCIAGUDSTJÄNST

11/12 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Lydia Lyckelid och Ulf 
Hallqvist spelar. Söndagsskola.

11/12 SÖN KL. 12.00 AFTER CHURCH
Vi bakar pepparkakor. För alla åldrar.

18/12 SÖN KL. 18.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Vi sjunger julens 
sånger.

24/12 LÖR KL. 23.00 
JULNATTSGUDSTJÄNST
Per Ringbo, David Lyckelid och  
Ulf Hallqvist medverkar.  

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD

Vissa av våra gudstjänster sänds på vår YouTube-kanal som du hittar på www.youtube.com,

sök efter vår kanal Equmeniakyrkan Fristad. För mer exakt info om vilka söndagar som sänds, 

se hemsidan www.equmeniakyrkanfristad.se.
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Återkommande samlingar varje vecka

Tisdag

09.00-12.00 Förmiddagscafé

18.15-19.45 Scout (jämn vecka)

18.30-19.30 Bön

Onsdag

09.00-12.00 Förmiddagscafé

09.30-10.00 Bön, bröd och bönor

18.00-20.00 Kvällscafé

Torsdag

08.00-09.00 Seniorgympa

09.00-12.00 Förmiddagscafé

Fredag

09.00-12.00 Förmiddagscafé

19.30-23.00 Tonår
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8/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Anna-Karin och 
Magnus Ryberg sjunger och spelar. 
Söndagsskola.

15/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Monika och Hasse 
Linnros sjunger och spelar.

18-25/1 EKUMENISK BÖNEVECKA
Håll utkik efter separat information.

21/1 LÖR KL. 09.00-12.00 
BÖNEFÖRMIDDAG

26/12 MÅN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Thyra Lundin och 
Emilia Claesson sjunger. Missionskaffe.

JANUARI
 
1/1 SÖN KL. 16.00 EKUMENISK 
GUDSTJÄNST I SVENSKA KYRKAN
Per Ringbo och Thomas Berndt medverkar. 
Körsång under ledning av Jörgen Sandblom.
Nattvard.

6/1 FRE KL. 18.00 JULFEST 
– FÖR ALLT I VÄRLDEN
En kväll med sång och musik, insamling till 
Ukraina samt dragning av Fristadlotten.

Julfest - För allt i världen är en gala du inte vill 
missa. Det kommer bjudas på sång, musik och 
insamling till Ukraina. Det kommer också vara 
dragning av Fristadlotten med chans att vinna 
mat eller cykel till ett värde av 20.000:-. 

Välkommen till Equmeinakyrkan Fristad  
6/1 klockan 18.00 eller se galan  
direktsänd på YouTube.



Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med

22/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Katarina Dahlberg 
med kör medverkar. Söndagsskola.

22/1 SÖN KL. 12.00 AFTER CHURCH
Vi spelar brädspel. För alla åldrar.

29/1 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Gunno Marinder 
sjunger. Missionskaffe.

FEBRUARI

1/2 ONS KL. 15.00-17.00 
CAFÉ CANNA VANN

5/2 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Rosa och 
Sven-Arne sjunger och spelar. 
Nattvard. Söndagsskola.

8/2 ONS KL. 18.30 
EXISTENTIELL HÄLSA
Ett samtal om ”Hopp”.

12/2 SÖN KL. 18.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Berit och 
Ulf Hallqvist sjunger och spelar.

19/2 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Jan Dalqvist sjunger 
och spelar. Söndagsskola.

19/2 SÖN KL. 12.00 AFTER CHURCH
Vi lagar en tre-rätters middag. 
För alla åldrar.

22/2 ONS KL. 18.30 
EXISTENTIELL HÄLSA
Ett samtal om ”Harmoni”.

26/2 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Ann-Britt Göransson 
sjunger och spelar. Missionskaffe.

MARS

1/3 ONS KL. 15.00-17.00 
CAFÉ CANNA VANN

3/3 FRE KL. 18.00 
VÄRLDSBÖNDAGEN
Ekumeniskt i Equmeniakyrkan Fristad

5/3 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Nattvard. 
Söndagsskola.
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DECEMBER

11/12 SÖN KL 17.00 LUCIAFEST

Medverkan av gröngölingar och scouter. 

Luciatåg och fika

18/12 SÖN KL 11.00 JULENS SÅNGER

Sång av Monika och Hasse Linnros 

Julbetraktelse av Svante Björkquist

Insamling till Equmeniakyrkans 

internationella arbete.

Enkelt julbord serveras efter gudstjänsten. 

Anmälan till Anna och Mats Johanson 

senast 11 dec tel 0766770986

eller 033/262096

JANUARI

8/1 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Ronny Augustsson, pastor i 

Sjukhuskyrkan, talar.

Sång av Marie Dolk

17/1 TIS KL 19.00 BIBELSAMTAL 

MED SVANTE BJÖRKQUIST

22/1 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Medverkan av Lise-Lotte Pyrén 

Englund och lovsångsgrupp

24/1 TIS KL 19.00 BÖN

(18-25/1 Internationella böneveckan 

för kristen enhet)

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

I dessa ovissa tider kan programmet ändras med kort varsel. 

Vi försöker sprida informationen t.ex. i predikoturen i Borås Tidning m.m.
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FEBRUARI

5/2 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Vi lyssnar på en webb-predikan och 

sjunger tillsammans.

Församlingens ÅRSMÖTE efter 

gudstjänsten

14/2 TIS KL 19.00 BIBELSAMTAL 

MED SVANTE BJÖRKQUIST

19/2 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Predikan av Mikael Nilsson

Sång av Evelina och Markus Sjöblom

Samtal vid kaffeborden om 

Equmeniakyrkans färdplan.

28/2 TIS KL 19 BÖN
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VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

DECEMBER 

4/12 SÖNDAG 09.30 BORDSSAMTAL 

I KYRKSTUGAN

Carl-Göran Ekberg

4/12 SÖNDAG 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST 

I VÄNGA KYRKA

24/12 JULAFTON 09.30 JULBÖN I 

KYRKSTUGAN

25/12 JULDAGEN 09.00 JULOTTA 

I VÄNGA KYRKA

31/12 NYÅRSAFTON 15.00 
MINNESGUDSTJÄNST I VÄNGA 

KYRKA

  

JANUARI

15/1 SÖNDAG 09.30 GUDSTJÄNST I 

KYRKSTUGAN

Carl-Göran Ekberg, Christina Ekström

22/1 SÖNDAG MÄSSA I VÄNGA 

KYRKA

29/1 SÖNDAG 17.00 ÅRSMÖTE 
EQUMENIAKYRKAN, 
EQUMENIAKYRKAN I 

KYRKSTUGAN

FEBRUARI

5/2 SÖNDAG 09.30 
DOPÄNGELSGUDSTJÄNST I 

VÄNGA KYRKA

19/2 SÖNDAG 18.00 

GUDSTJÄNST I KYRKSTUGAN  

Carl-Göran Ekberg

22/2 ONSDAG 18.00 
ASKONSDAGSMÄSSA I VÄNGA 

KYRKA
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LÄR KÄNNA JESUS

Att ta emot Jesus är mycket enkelt. Bibeln säger i Romarbrevet 10:9 

”Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och tror i ditt hjärta 

att Gud uppväckt Jesus från de döda, ska du bli räddad.” Räddad 

betyder att du får gemenskap med Gud. Det enda du behöver göra är 

att tala med Honom ärligt och direkt från ditt hjärta, ungefär som du talar 

med en vän. Jesus väntar och längtar efter att du ska tala med honom. 

Om du har svårt att forma egna ord kan du be den här bönen:

Nu kommer jag till dig, Jesus. Jag tror att du är Guds son och att du har 

dött för alla mina synder. Jag erkänner att jag inte är fullkomlig. Förlåt 

mina fel och misslyckanden. Tack för att du kan rena mig. Amen.

Välkommen att kontakta oss (se baksidan) så berättar vi mer.



Stora vägen 24, Fristad 
033-26 04 00

en av Borås bästa biltvättar 
med dubbelvaxprogram och 
skinande resultat!

KOM IN OCH PROVA
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Uthyrning av husvagnar 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 
Torbjörn Johansson 

Mölarp Fristad Tel 0708-260359 

 

 

Telefon: 0707-72 28 67 
E-post: ak@akryberg.se 

 
 

 

SVANTE GRÄVARES DÄCKSIDA 
Det ”lilla” däckföretaget i Tämta,  

med det ”lilla priset”. 
OBS! Begränsade öppettider 

* Dock ”kundvänliga” 
 

Tel: 033-26 20 94 
Mobil: 0707-96 20 94 

 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 

Torbjörn Johansson 
Mölarp Fristad Tel 0708-260359 



KONTAKTINFORMATION

Har du frågor finner du här kontaktuppgifter till 
respektive kyrka. Tveka inte att höra av dig.

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD 

Tel. till expeditionen: 033-26 01 29
Tel. till Solviken: 033-26 81 20

Församlingens bg: 809-0052   Swish: 123 463 0646

Equmenia:s bg: 819-0357   Swish: 123 526 1763
Hemsida: www.equmeniakyrkanfristad.se

Pastor Per Lundin
Mobil: 0702-41 57 76

per.lundin@equmeniakyrkanfristad.se

Diakon Per Ringbo
Mobil: 0702-49 11 40

per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se

Kontorist Christin Frick
christin.frick@equmeniakyrkanfristad.se

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

Församlingens bg: 5107-3757   Swish: 123 238 9781

Ordförande Catarina H-Benjaminsson
0708-72 87 91

VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

Församlingens bg: 5719-2379   Swish: 123 465 3044

Ordförande Ruben Enochsson
Mobil: 0706-21 81 98

Ansvarig utgivare Kyrktorget: Fredrik Lyckelid
Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn

SAMHÄLLSINFORMATION. UTDELAS TILL SAMTLIGA HUSHÅLL.


