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Lidköpings
Lidköpings Missionsförsamling
Missionsförsamling

Per-Anders (Pea) Karlsson
Föreståndare
Skjutbanegatan 5 E,
531 41 Lidköping
Mobil: 0704-675644
pea.karlsson@gmail.com
Måndag ledig dag

Tony Johannesson
Vaktmästare
mobil: 0705-355310
tony.vaktis1@gmail.com
månd-torsd 7-16

Yvonne Jureheim
Diakon
Linjevägen 19 A,
531 50 Lidköping
Mobil: 0723-325898
yvonne.mk@lidkoping.org
Telefontid tisd o torsd

Kerstin Bergvall
Församlingssekreterare
exp. 0510-22637
månd-torsd. 8.00-13.00.
kerstin.mk@lidkoping.org

Programblad för Lidköpings
Missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
Ansvarig utgivare: Lars Stenseke
Tidningskommittén:
Marie Andersson, Kristina Ek,
Håkan Hellbergh, Kerstin Bergvall.
E-post: hakan.hellbergh@gmail.com

Samuel Östersjö
Pastor
Zettervallsgatan 3 D,
531 33 Lidköping
Mobil: 0704-914678
samuel.ostersjo@gmail.com
Måndag ledig dag

Erik Ansgar
Ungdomsledare
Tunnbindaregatan 6,
53132 Lidköping
Mobil: 0704-421331
erik.ansgar@gmail.com
Måndag ledig dag

Församlingens
ordförande
Lars Stenseke
Loggatan 5
531 42 Lidköping
mobil: 0707-706219

Equmenia Lidköpings
ordförande:
Christian Nilsson
Stakegatan 3B
53133 Lidköping
tel. 0766-269860

kassör:
Gunnar Andin
Sunnersberg Ängebacken,
53198 Lidköping
tel. 15086

kassör:
Sture Liderud
Kronhjortsvägen 6
53157 Lidköping
tel.: 0510-27559
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Församlingsinformation
Hemgångna

Nya medlemmar

Bertil Olsson
Född 3 juni 1946, död 12 januari 2017
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
3 februari 2017

På bekännelse

Susanne Hermansson
Född 1 oktober 1965, död 14 januari 2017
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan
10 februari 2017

Keyvan Baizidi 4 dec. 2016
c/o Sjögren, Prostgatan 13 B, 53137 Lidköping
Tel. 0704-148144. Grupp K
Shler Azizyan 4 dec 2016
c/o Sjögren, Prostgatan 13 B, 53137 Lidköping
Tel. 0704-148155. Grupp K
Narges Bahmanyar 4 dec 2016
Truvegården Filsbäck, 53170 Lidköping
Tel. 0728-765762. Grupp H

Vi gratulerar
Mars
6 Jonny Hektor
17 Britt Ericsson
21 Magnus Lindstedt
24 Anita Jason
25 Anita Eklund

60 år
50 år
50 år
75 år
80 år

April
7 Patrik Keihag
21 Astrid Dunälv
29 Johanna Unger

50 år
85 år
25 år

På flyttbetyg

Maj
1 Sture Amnerud
8 Bengt Hellquist
10 Camilla Martinsson
14 Maedeh Nabatchi
20 Emma Peterson
24 Linnea Hermansson

75 år
80 år
40 år
20 år
30 år
20 år

Jörgen Svederberg 4 dec 2016
Siggetorps Egendom 1, 53196 Lidköping
Tel. 0703-788720. Grupp L

Ekumenisk bön
Bön för alla, tisdagar kl. 10.00
Mars:
Baptistkyrkan
April:
Missionskyrkan
Maj:
Frälsningsarmén
Juni:
Pingstkyrkan

Fatemeh Bahmanyar 4 dec 2016
Truvegården Filsbäck, 53170 Lidköping
Tel. 0706-483630. Grupp H
Maj Aloandersson 4 dec 2016
Esplanaden 27 C, 53150 Lidköping
Tel. 0768-829286. Grupp G

Danial Zayeralipour 4 dec 2016
c/o Missionskyrkan, 53150 Lidköping
Tel. 0702-207150. Grupp I

Therése Karlsson 4 dec 2016
Karlagatan 35 C, 53132 Lidköping
Tel. 0702-909858. Grupp L
Matilda Andin 4 dec 2016
Sunnersberg Sölten 1, 53198 Lidköping
Tel. 0706-611025. Grupp C
Johan Andin 4 dec 2016
Sunnersberg Sölten 1, 53198 Lidköping
Tel. 0706-813846. Grupp C

Omslagsbilden: foto Håkan Hellbergh
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Pastorns Ruta
Varje dag blir dagen 5 minuter längre. Minut för
minut så övervinner ljuset mörkret. Som ett bönesvar sipprar solens strålar genom vintermolnen och
temperaturen blir hög uti kroppen.
I november köpte jag längdskidor för att jag ville
lära mig detta. Jag tänkte det skulle vara ett gott
motgift mot vinterns oändlighet. Sedan dess har det
snöat en centimeter. Så alla ni som gläder er åt en
snöfri vinter. Tacka mig!
Jag är världens ljus. Detta är Jesu ställningstagande.
Undrar om kyrkorna kring ekvatorn jublar lika
mycket över detta som vi, som bor i mörka norden.
För några år sedan sponsrade Göteborgsposten en
fyr, som stod på ett grund i Göteborgs skärgård.
Fyren hette Sälö Knapp och under hängde de en skylt med texten - LYSER PÅ
GRUND AV GP. Ett välgrundat påstående av upplyst karaktär.
Lidköpings Missionskyrka är för många en fyr. Något som lyser upp mörkret och
som leder rätt, leder hem. Här samlas vi och får möta varandra precis som de vi är.
För många av oss är kyrkan en gemenskap som ger oss kraft och liv, mening och
sammanhang.
Många av er som läser detta bidrar på olika sätt, med era gåvor och ert engagemang,
till att vår kyrka kan vara denna fyr, detta ljus. Man skulle kunna hänga en skylt på
vår kyrka där det står - Lyser på grund av Jesus och församlingsmedlemmarna!
Vi behöver varandra. Jesus inbjuder oss att samarbeta med honom. En del teologer
krigar rätt hårt för att bevisa att Gud är fulländad och därför inte alls behöver oss, och
att om vi tror det, så blir vi högfärdiga… Jag ser det inte alls så. Jag ser det som att
Gud i sin stora kärlek och längtan efter djup gemenskap väljer att göra sig beroende
av vårt samarbete.
Vi får vara med. Det engagemang vi har i vår kyrka, kan mycket väl vara det viktigaste vi gör i våra liv. Tänk att få vara med att dra ett strå till den stack som aldrig förgår. Att återspegla Guds kärlek så att någon mer får se ljuset - som vägleder rätt, som
leder hem.
Lidköpings Missionskyrka lyser på grund av Jesus - och dig.
Kärlek. Pea Karlsson
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Städdag i Missionskyrkan

Sopplunch
Vill du dela lunchgemenskap…välkommen
till Missionskyrkans festsal på onsdagar kl.
12.00. Då serveras varm soppa, nybakat
bröd samt kaffe och kaka. Du får också
med dig ”ett ord på vägen”, en kort reflektion över livet med utgångspunkt från ett
bibelord.
Den som vill och kan har möjlighet att
lämna en frivillig gåva för lunchen. Från
och med januari i år är det församlingen
som står som arrangör.

Lördag den 1 april
Kl. 08.30-12.00

I anslutning till lunchen, kl. 12.45 börjar
Sinnesrogudstjänsten inne i kyrksalen. RIA
Hela människan tillsammans med Sigfridskyrkan och Missionskyrkan ansvar tillsammans för gudstjänsten, som följer en
agenda med innehåll av sång, kort predikan, bön och förbön. Flera fångar detta
tillfälle mitt på dagen, för stillhet och eftertanke.
Yvonne

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
Esplanaden 3, 531 50, Lidköping
E-post:
missionskyrkan@lidkoping.org
Hemsida: www.mklidkoping.se
Expedition:
tel. 226 37
Vestibul o kök : tel. 658 15
Ungdomsledare: tel. 266 09
TRUVEGÅRDEN: Ingen telefon
För uthyrning:
tel. 0733-187778
(Sonja Bergenwall)
HASSLÖSA
MISSIONSHUS

Ingen telefon
SKOGSHYDDAN tel. 248 42
Bankgiro:

Församlingen:
Equmenia:

983 - 0324
5306-7187

Swish:

Församlingen:

123 696 8358

Bankkonton (Sparbanken i Lidköping):

Församlingen:
Equmenia:
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8314-7 3300524-0
8314-7 3307694-4

Hälsning från årsmötet
Lidköpings Missionsförsamlings 134:e Årsmöte hölls lör dagen den 4 febr uar i 2017
med ett åttiotal medlemmar närvarande. I sin inledning talade pastor Pea Karlsson om
Apg 2 som ett mönster för en lokal församling. Där beskrivs en smittande gemenskap i
gudstjänst, tro och liv omkring Jesus som frälsare och Herre.
Vår församlings liv under 2016 beskrivs i årsmöteshandlingarna. Verksamhetsberättelsen
speglar ett mångfacetterat arbete där väldigt många ger av sin tid och sin kärlek. Det är
verkligen en stor glädje att valberedningen i år presenterade en lista utan vakanta platser.
När pastorn presenterade verksamheten berättade han hur mycket arbetet med Café Kontakt betytt. Vi fortsätter nu och utvidgar det arbetet. Han konstaterade också att ökningen
med en medlem under året kan verka lite för en församling som vill växa, men att vi faktiskt fått ta emot åtta nya medlemmar på bekännelse och sju på flyttbetyg, vilket uppväger
fyra avlidna och tio utflyttade till andra församlingar.

Den nyvalda styrelsen med i bakre raden fr v. Rune Hellberg, Ingemar Lindahl, Johan
Liderud, Conny Johansson, Britt Läckström, Sune Eriksson. Främre raden fr.v. Ulla
Andin, Patrik Keihag, Lars Stenseke, Gunnar Andin. Saknas på bilden: Therése Karlsson
och Joakim Berg
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Kassören Gunnar Andin gav en kortfattad redogörelse för ekonomin, eftersom en grundlig
genomgång ägt rum på församlingsmötet föregående söndag. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna året. Budget och verksamhetsplan för 2017 godtogs likaså.
Men det var likväl ekonomin som gav anledning till mest samtal. Kollekterna täcker inte
de löpande verksamhetsutgifterna, vilket är oroande. Minusposten visar att vi måste ta tag
i kollekterna eller skära i utgifterna. De flesta menade att ungdomsver ksamheten och
personalkostnaderna måste vara prioriterade områden. Annars riskerar församlingen att så
småningom tyna bort. En ekonomifolder har utarbetats och ekonomirådet fortsätter att
stötta församlingens insamlingsarbete.
Lars Stenseke fortsätter som församlingens ordförande och Gunnar Andin som kassör i en
fulltalig styrelse. Med tacksamhet noterar vi de många valen till olika funktioner i församlingen och ber för var och en om kärlek och glädje så att arbetet känns lätt, samt om trohet
och integritet så att evangeliets ljus må lysa genom oss också 2017.
I årshögtiden på söndagen spelade Lidköping Kållands Musikkår. Ordförande Lars
Stenseke hälsade från årsmötet. Pastor Pea Karlsson predikade och nattvard firades. En
förbönsstund hölls för församlingens anställda och den nya styrelsen.
Anita Landström

Närradion
Kyrkorna i Lidköping sänder varje vecka
över Radio Lidköping på 93,8 MHz, samt
på webb-radio, www.radiolidkoping.se
tider för de olika sändningarna se
NLT.eller närradions websida
Närradioandakter
Måndag till fredag (Missionskyrkan
ansvarar för andakterna på måndagar).
Vägen genom Bibeln
Måndag till fredag
Söndagsgudstjänster
Söndag förmiddag med repriser
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Gudstjänster
Mars
1 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF
i Missionskyrkan
5 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
med Nattvard. Pea Karlsson,
Ingemar Lindahl, Ssk, kyrkkaffe
7 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
18.00 Café KONTAKT
8 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN
11 Lördag
09.00 KVINNOFRUKOST
Linda Ulmå, förköp biljetter
18.00 BIBELSKOLEMÄSSA
19.00 UNGDOMSMÖTE
Johan Wikström, Sanctity Gospel
Choir från Glimåkra folkhögskola
12 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Johan Wikström sång Syster Salt,
Ssk, kyrkkaffe
14 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
18.00 Café KONTAKT

15 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN
19 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Ulla Andin, sång Jenny Nykvist,
Ssk, kyrkkaffe
21 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
18.00 CAFÉ KONTAKT
22 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN
Carl-Olov Hultby, med Bibel och
gitarr
26 Söndag
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST
Pea Karlsson, Emy Karlsson,
Barnkören, kyrkkaffe
28 Tisdag
10.00 EKUMENISK BÖN
18.00 Café KONTAKT
29 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN
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och möten
April
1 Lördag
08.30-12.00 STÄDDAG i kyrkan

18 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

2 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
med Nattvard, sång Hanna Amnerud, Ssk, kyrkkaffe

19 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN

4 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

22 Lördag
09.00 MANSFRUKOST

5 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF
i Pingstkyrkan

23 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Pea Karlsson, Musikkåren,
Ssk har Bibeldrama

9 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Pea Karlsson, Frida och
Josef Vennman, kyrkkaffe

26 Onsdag
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN

25 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

30 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Samuel Östersjö, Hanna Amnerud,
Gideoniterna, Ssk, kyrkkaffe

13 Torsdag
19.00 GETSEMANESTUND
med Nattvard. Pea Karlsson,
Gunvor Artéus

19.00 VALBORGSMÄSSOFIRANDE
på Skogshyddan, Vårtal Björn Hald,
Musikkåren, vårsånger, brasa o servering

14 Fredag
11.00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Samuel Östersjö, Pea Karlsson
16 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST Påskdagen
Pea Karlsson, Samuel Östersjö,
Emy Karlsson, barnkören, kyrkkaffe
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Forts. på sid. 10

Maj
17 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST

2 Tisdag
18.00 Café KONTAKT
3 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
15.00 RPG ALLTRÄFF
studiebesök i den Syrisk-Ortodoxa
kyrkan i Råda

21 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Pea Karlsson, Simon Hahl,
kyrkkaffe
23 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

6 Lördag
19.00 KVÄLLSMÖTE
Bengt Johansson

24 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST

7 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
med Nattvard, Bengt Johansson,
Pea Karlsson, Ssk-avslutning, kyrkkaffe

25 Torsdag
09.00 GÖKOTTA
på Spårön hos Johansson

9 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

28 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Pea Karlsson, Emy Karlsson,
Kyrkkaffe

10 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST
14.00 ONSDAGSTRÄFFEN
Vårutflykt

30 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

14 Söndag
11.00 GUDSTJÄNST Samuel
Östersjö, Ingemar Lindahl, kyrkkaffe

Juni

16 Tisdag
18.00 Café KONTAKT

31 Onsdag
12.00 SOPPLUNCH
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST

4 Söndag
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Samuel Östersjö, Erik Ansgar,
Hanna Amnerud
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RPG Allträff
RPG ALLTRÄFF LIDKÖPING - PROGRAM VÅREN 2017
Onsdagen den 1 mars kl. 15.00 i Missionskyrkan, vi får besök av kyr koher den
Karin Enerbäck som berättar om sitt arbete som kyrkoherde i Lidköpings församling.
Dessutom blir det årsmötesförhandlingar.
Fredagen den 10 mars kl. 10:30 i Pingstkyrkan, Skövde ÅRMÖTE FÖR VÄSTDALS RPG-DISTRIKT. Vi kommer att få lyssna till Ingemar Eliasson. Tidigare stadsråd, landshövding och riksmarskalk som talar över ämnet ” Vad styrde mitt vägval” Det
blir sång o musik av de lokala Sångarbröderna. Servering lunch och fralla 150:- Anmälan
0303-746750 eller epost daniel.g.hoglund@gmail.com senast 26/2.
Onsdagen den 5 april kl. 15:00 i Pingstkyrkan. Docent Ivar Gustafsson. Mölndal
kåserar över ämnet ”Tro och vetenskap i harmoni”
Onsdagen den 3 maj kl. 15:00 Studiebesök i den Syrisk-Ortodoxa kyrkan i Råda.
Vi kommer att under maj månad planera en buss- och båtresa i tr akten av Asker sund.

Café KONTAKT
Varje tisdag kl. 18.00-19.30 samlas vi i festsalen för
att möta våra nyanlända vänner. Vi är så tacksamma
för allt gott som dessa kvällar förde med sig från
förra året och ser med glädje fram mot en ny termin.
Flera av våra härliga flyktingfamiljer från Sjölunda
har flyttat till nya orter, men idag kom en helt ny
grupp på besök, som fått uppehållstillstånd och därmed en möjlighet till lägenhet på Tömmen, det nybyggda bostadsområdet vid brandstationen.
Cafékvällen börjar med gemenskap runt fikaborden.
Vi vill vara många svenskar för då ökar möjligheten
till integration och goda relationer. Så värdefullt! Vi
tränar på språket genom olika aktiviteter som;
språklådan, spel, pyssel, stickning, bakning och
pingis. Vid några tillfällen kommer vi också ha ett
kort pass med samhällsinformation. Vi har en härlig
kyrka med gott om plats för barnaktiviteter, bland annat i den populära lekhallen. Barnkören övar också jämna veckor i musiksalen i början på kvällen. Välkomna alla barn! Nytt
steg i vår är andakten kl. 19.30 för alla som vill vara med. Vi samlas i kyrksalen runt ljusbäraren och de närmsta bänkraderna där, sjunger och ber tillsammans och lyssnar till
Guds ord om Jesus Kristus, världens frälsare.
Yvonne
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Årsmöte
Fredagen den 27 januari hade Equmenia Lidköping sitt årsmöte som den här gången blev
ett riktigt Equmeniaparty som samlade många ungdomar och även några som var lite
äldre. Vi var närmare 50 personer som fick se värdparet Johan Rahm och Benjamin Götesjö rulla in på hjul med färgglatt ljus under fötterna för att hälsa välkommen.
Med ordförande Christian Nilssons hjälp tog vi oss igenom dagordningens olika punkter
och sekreterare Ester Dalemo gjorde ett bra jobb med att föra protokoll. Den gedigna

verksamhetsberättelsen lästes upp av ledare för de olika grupperna samtidigt som bilder
visades på väggen.
Vi fick en positiv ekonomirapport där kassör Sture Liderud speciellt ville uppmärksamma
att ungdomarna själva samlat in mycket pengar till verksamheten genom olika projekt och
egna initiativ.
En ny styrelse valdes med flera nya namn och den består nu av Christian Nilsson
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(ordförande), Samuel Marklund (vice ordförande), Sture Liderud (kassör), Petter
Axelsson, Johanna Bouzra, Aron Dalemo, Ester Dalemo, Emanuel Götesjö, Simon Jonsson och Hossein Karimi.
Årsmötets olika punkter varvades med en rad lekfulla inslag som till exempel att med
hjälp av simfötter på fötterna kasta upp tortillabröd till en tallrik som hölls på huvudet.
Det blev också en Kahoot – en frågetävling utifrån verksamhetsberättelsen där man svarar
med hjälp av sin mobiltelefon.
Kvällen avslutades till sist med en helt sagolik tårtbuffé och en andakt i kyrksalen.

Bibelskolemässa
En av höjdpunkterna under våren är Bibelskolemässan, lördagen den 11 mars. Folkhögskolor och bibelskolor från många delar av Sverige ställer ut och berättar vad just deras
skola har att erbjuda. När man tar studenten är det många som inte vet riktigt vad som
kommer ske, kanske är man skoltrött. Bland det bästa man kan göra under ett sabbatsår är
att investera i sig själv och gå på en bibelskola. Det vill vi uppmuntra ungdomar till, härifrån Lidköping, men även från en större del av regionen. Dagen innehåller även ett kvällsmöte och café. Vi ser fram emot detta och tror att det kommer bli en toppendag!
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Camp Vemdalen
Under sportlovet vecka sju åkte vi tillsammans med Pingstkyrkan på sportlovsläger till
Vemdalen. Det blev en välfylld buss och ett par bilar som tog sig upp till Vemhåns bygdegård där vi bodde och hade våra samlingar.
Alla dagar utom den sista hade vi fantastiska dagar med strålande sol i skidbacken, så det
blev riktigt härlig åkning på snowboard och skidor.

Välbehövlig rast i solskenet
När vi sedan kom hem till gården fick vi riktigt god mat i våra hungriga magar innan det
var dags att ta en dusch och göra sig i ordning för kvällens aktiviteter. Då blev det först
undervisning med efterföljande gruppsamtal där årets tema var ”Utrustad?” som utgick
ifrån en mer alpin version av Guds rustning som nu hade blivit Guds skidutrustning.
Kvällarna fortsatte sedan med After ski som innehöll filmer, lekar, en kreativ dagbok från
dagen som gått, en selfietävling på Instagram, dagens vurpa där vinnaren fick köra med en
haj på hjälmen nästa dag. Det lekfulla övergick sedan till att lovsjunga Gud och få höra
starka vittnesbörd. Den som ville kunde sedan vara med på en frivillig bönesamling.
En speciell händelse på en av dessa samlingar var att strömmen gick i huset och vi fick
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lovsjunga Gud i mörkret med bara tända värmeljus. När vi till slut avslutade med att
sjunga Välsignelsen kom ljuset tillbaka precis när vi sjöng ”Låt ditt ansikte få lysa över
oss”. Det blev som ett tecken på att Gud var med oss.

Lovsång!
Mitt i veckan hade vi också en festkväll och sista kvällen blev det ett lite större ungdomsmöte där vi firade nattvard. Vi tackar Gud för en riktigt go vecka i Vemdalen!

Familjegudstjänst
En gudstjänst särskild avsedd för alla! Dessa söndagar är fyllda glädje och enkelhet.
Dockpredikan, drama, barnkör är några utav de populära inslagen den här söndagen, som
under våren är 26 mars.

Scout
Även detta år åker scouterna på läger! Årets höjdpunkt, där vi tillsammans i naturen sover
i tält, lagar mat över öppen eld, umgås och samtalar i de egenbyggda köken, och leker i
skog och mark. Att stänga av vardagens brus och leva lite mer primitivt tillsammans med
massvis andra barn och ungdomar är fantastiskt! I dagsläget är det inte helt spikat, men
troligtvis åker scouterna på läger under Kristi himmelsfärdshelgen tillsammans med ett
antal andra kårer i närområdet. Glädje!
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Vi finns för dig!
Alla ställs inför frågor som
kräver juridisk kompetens. Vi
hjälper dig med bl.a. bouppteckning, boutredning, testamente, arvskifte, sambofrågor och gåvobrev.
Välkommen att kontakta oss
på tele: 0510-54 55 00.

Elinstallationer
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