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Fredagar kl 19:30 - 24:00 

i Equmeniakyrkan Ljurhalla 

WAY och Häng  
Episk brännboll  

Avtackningsfest för Mikaela  
Mat & Prat  
equmenias årsmöte OBS! 19.00 
iGod 

Övrig info

Vill du ha mer info och en påminnelse
varje fredag? Skicka ett sms till Simon.

Du kan även höra av dig om du har
frågor.  

 Café ansvarig  
Simon 0705 - 09 47 94

Nu drar höstterminen igång igen och finns det något bättre
sätt att spendera fredagskvällarna än med goa vänner,
ganska trevliga ledare, kul aktiviteter och en och annan

godisbit?  
Fredagscafét är för alla som går på högstadiet och uppåt. Vi

hänger, spelar biljard, spel, köttabandy m m. Det finns en
kiosk där du kan köpa godis, chips och dricka, ibland finns

även toast, så ta gärna med en liten slant. Någon gång under
kvällen samlas vi även för en andakt.  

För mer info om de olika

gångerna, håll koll i s
ms

gruppen och sociala

medier! @equmenialjurhalla

equmenia Ljurhalla www.ljurhalla.se
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