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Oktober 2015

Hej!
Hösten är här vi naturen är vacker så här års. I helgen som gick var våra scouter ute på kämpalek i
Alingsås med efterföljande hajk på Åsengården.

Rapport från föreningsmötet
På vårt föreningsmöte tog vi beslut om en målsättning för 2016. Du hittar den på vår hemsida
www.fristadsmissionskyrka.se/dokument. Victor Frick tog över som ordförande i vår förening efter
Sara Hermanson. Tack Sara för det arbete du gjort när du lett föreningen framåt, och lycka till Victor.
Vi fick också en ekonomisk rapport som inte såg så lovande ut. Om vi inte lyckas att öka våra intäkter
kan vi inte ha Per Ringbo anställd på nuvarande anställningsgrad (75%) längre än till sommaren. Vårt
ungdomsråd arbetar med frågan. Hur du kan hjälpa till kan du läsa längre ner.

17 oktober – Kidz time
Nu är det återigen dags för ett nytt Kidz time. Denna gång träffas vi i Missionskyrkan och vi gästas av
Åke Samuelsson, som kommer och berättar om sina karaktärer Munken och Kulan och deras dråpliga
äventyr. Entré 20 kronor, vuxna går in gratis. Fika finns som vanligt till en billig peng. Välkommen till
ännu en fantastisk lördag i god Kidz time-anda.

20 oktober – Scoutgudstjänst
En av våra stora scouthögtider är denna scoutgudstjänst då vi inviger våra nya scouter och ledare.
Platsen är Fristads missionskyrka och tiden är 18:00. Det är bra om scouterna är där en kvart innan.
Till denna gudstjänst är scouter, familjer, församling och andra intresserade välkomna.

26 februari – Gala Equmenia 2016
En gala-kommitté har nu börjat arbeta med nästa års Gala Equmenia. Årets upplaga blev en enorm
succé och kommittén arbetar för att nästa år ska bli minst lika bra. Vi planerar att släppa biljetterna
till denna gala i samband med julstugan den 28 november. Men boka upp galadatumet redan nu.
Detta blir en kväll du inte vill missa. På www.fristadsmissionskyrka.se/gala-equmenia/ kan du hitta
mer information om galan. Där kan du även anmäla dig om du vill hjälpa till att arbeta inför galan.

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.
En välsignad dag önskar jag dig.
Per Ringbo
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