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För tredje året i rad återkommer
nu Gala Equmenia. En fantastisk
kväll för dig som gillar god mat,
varierad underhållning och möjligheten att göra något gott för Equmenia Fristad.

Biljettpriset är endast 200 kronor
styck. Boka upp dina biljetter på
vår hemsida redan idag då antalet
biljetter är begränsat.

I år startar vi igång med en gemensam samling för alla grupper. Tisdagen den 31 januari klockan 18:00
välkomnar vi alla deltagare och
föräldrar till en uppstartsträff i
kyrksalen.
Där kommer vi att ge lite allmän
information och presentera våra
ledare i de olika grupperna.
Därefter går scouterna en trappa
ner och startar igång sin verksamhet medan föräldrarna får ytterligare lite information och tillfälle att
ställa frågor.
När den samlingen är slut är vårt
café öppet och det finns möjlighet
att ta en fika eller titta runt i lokalerna för den som vill.
De flesta av våra grupper startar
igång under vecka 4-5. Då hälsar vi
både nya och gamla deltagare välkomna. Tider och kontaktinformation hittar du på baksidan.

24 februari 2017 klockan 18:30 slår
vi upp portarna in i vår festsal. Då
vill du finnas med där.

På hemsidan hittar du även mer
information om kvällen. Klicka
Barn & Ungdom och Gala Equmenia.
Välkommen!

Vi startar tis den 24 jan:
 På väg

Till sommaren är det ett stort
scoutläger utanför Kristianstad, ett
så kallat Jamboree. Det planeras
för cirka 20.000 scouter.

Vi startar ons den 25 jan:
 Puls

Vi startar sön den 29 jan:
 Söndagsskola

Vi startar tis den 31 jan:

Vårens Kidz time kommer att
handla om grisar. Men inte vilka
grisar som helst utan polkagrisar.

Vi startar ons den 1 feb:
Vi startar fre den 3 feb:

Kom och se hur polkagrisar tillverkas, eller varför inte själv testa på
att göra en egen.

Välkommen till en ny termin med
Equmenia Fristad.

Lördagen den 18 mars 15:00 är du
välkommen till Kyrkans hus. Som
vanligt blir det fika efteråt. Och
som vanligt går vuxna in gratis.

 Spårarscout
 Upptäckarscout
 Äventyrarscout

 Kvällsmatshäng
 Innebandy
 Tonår

Vi ses!

Några av dessa hoppas vi kommer
ifrån Fristad. Våra äldsta scouter
planerar att åka dit. Men det kostar
en del. För att samla pengar till
lägeravgiften erbjuder de sig att
hjälpa till med olika saker som
fönsterputsning, hundpromenad,
barnpassning, vedstapling, bilstäd,
biltvätt med mera.
Vill du låta äventyrsscouter hjälpa
dig och samtidigt hjälpa dem. Kontakta i så fall Victor på telefon
0768-55 34 78.

SAMHÄLLSINFORMATION
För dig som är förälder och lämnar
dina barn till scouterna, samt för
alla andra vuxna finns denna möjlighet.
”På väg” är en samling där vi samtalar om livet utifrån någon text.
Fram till påsk utgår vi från boken
”100 dagar med Jesus” av Niklas
Piensoho.
”Bön” är en möjlighet att tillsammans be för varandra, vårt samhälle och vår värld.
Dessa två samlingar växlar varje
tisdag. Båda pågår en timma med
start 18:15. Ingen anmälan. Kom
när det passar.
Välkommen!

Equmenia Fristad bedriver barn och
ungdomsverksamhet i Fristad.
Vårt mål är att skapa en meningsfull
fritid för barn och unga utifrån vår
målsättning ”Jesus Kristus är Herre”.
Missionskyrkan, Stora vägen 44
Expeditionen: 033-26 01 29
www.fristadsmissionskyrka.se
www.facebook.com/equmeniafristad
Bankgiro: 819-0357
Swish: 123 526 17 63
Per Ringbo, 0702-49 11 40
equmenia@fristadsmissionskyrka.se
Nina Axelsson, 0736-40 21 63
nina.axelsson@fristadsmissionskyrka.se

Victor Frick, 0768-55 34 78
victor.j.frick@gmail.com

Våra arrangemang
sker i samarbete
med

Alla medlemmar hälsas välkomna
till föreningens årssmöte onsdagen
den 1 mars 2017, klockan 18:30

Vi finns vid Fristad torg.

Nu startar vi återigen upp innebandy på Fristads folkhögskola. Varje
fredag mellan 17:30 och 19:00 träffas alla spelsugna, unga som gamla,
för att spela innebandy tillsammans.
Det viktiga är inte att vara bäst och
att vinna utan att ha kul tillsammans och få lite motion på köpet..
Har du ingen egen klubba har vi
att låna ut.
Välkommen!
För dig mellan 7 och 9 år
Träffas tisdagar 18:00-19:30
Kontakt: Peter, 0709-25 50 58
För dig mellan 10 och 12 år
Träffas tisdagar 18:30-20:00
Kontakt: Jan, 26 99 40
För dig som börjat åk 7.
Träffas tisdagar 18:30-20:00
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78

Tel. 033-23 75 30 Fax 033-23 75 40
E-post: abfb@fristadbygg.se

TEL:033-444 888
E-MAIL: info@fristadbyggvaror.se

För dig som fyllt 13 år
Träffas onsdagar, 18:00-21:00
Kontakt: Dennis, 0708-26 12 40
För dig mellan 13 och 19 år
Träffas fredagar 19:30-23:00
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
För alla spelglada.
Kolla hemsidan när de träffas
Kontakt: Victor, 0768-55 34 78
För alla åldrar
Träffas fredagar 17:30-19:00
Kontakt: Peter, 0709-25 50 58
För dig som vill träna tillsammans.
Träffas onsdagar 18:30-19:30
Kontakt: Carin, 0706-24 02 84

Stora vägen 35
Fristad
Tel: 033-26 16 00

