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CAROLIN LECKSTRÖM
Barn- & ungdomsledare
tel: 0510-301285
carolin.leckstrom@
equmeniakyrkan.nu
Måndag ledig dag
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KRISTER LILJEGREN
Föreståndare
tel: 0510-301281
krister.liljegren@
equmeniakyrkan.nu
Måndag ledig dag

YVONNE JUREHEIM
Diakon
tel: 0510-301282
yvonne.jureheim@
equmeniakyrkan.nu
Måndag ledig dag

TONY JOHANNESSON
Vaktmästare
tel: 0510-301283
tony.vaktis1@gmail.com
Mån-tors 7-16

REBECKA APPELFELDT
Kommunikatör
tel: 0510-301286
rebecka.appelfeldt@
equmeniakyrkan.nu
Tis-ons 8-16, tors 8-15

TIDNINGEN
MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
Ansvarig utgivare: Johan Liderud
Tryck:Missionskyrkan Lidköping
Kommunikationsgruppen:
Rebecka Appelfeldt, Marie
Andersson, Inghar Främberg, Håkan
Hellbergh, Johan Lindahl
Manusstopp för nästa nr: 1 maj
Omslagsbild: Håkan Hellbergh

Församlingens Ordf.
Johan Liderud
liderud@lidkoping.org
070-164 6082

Kassör
Gunnar Andin
gunnar.andin@telia.com
070-661 1036

Equmenia Lidköpings Ordf.
Benjamin Götesjö
benjamingotesjo@
outlook.com

Kassör
Simon Hahl
simon.bussmusikern@
gmail.com
070-863 2279

v.25: Rebecka
v.26: Yvonne
v.27: Yvonne
v.28: Yvonne, Tony
v.29: Krister, Yvonne, Rebecka, Tony
v.30: Krister, Rebecka, Tony
v.31: Krister, Carolin, Rebecka, Tony
v.32: Krister, Carolin, Rebecka, Tony
v.33: Yvonne, Carolin, Tony
v.34: Yvonne

SEMESTRAR
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Gun Larsson
född 22/6 1935 död 28/3 2020
Begravningsgudstjänst i kretsen av familjen

Expedition och telefonväxel
Tisdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: 8.00 - 16.00
Torsdag: 8.00 - 15.00

Uppehåll juni-aug

Under våren:
Nyamedlemmar: 0 st
Utflyttade: 2 st
Utgångna: 0 st

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING
en del av Equmeniakyrkan

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping
E-post: missionskyrkan@lidkoping.org

Hemsida: www.mklidkoping.se
Expeditionstel: 0510-301280

TRUVEGÅRDEN
För uthyrning: tel. 073-318 7778

HASSLÖSA MISSIONSHUS
För uthyrning: tel. 0510-50584

SKOGSHYDDAN
Tel. 0510-301290
FÖRSAMLINGEN

Bankgiro: 983 - 0324
Offerkonto: 8314 - 7440105765

Swish kollekt/gåvor: 123 696 8358
Swish kyrkkaffe/servering: 123 640 6086

EQUMENIA
Bankgiro: 5306 - 7187

Swish-nummer: 123 576 3156
Bankkonto: 8314 - 7 3307694 - 4

HEMGÅNGNA VI GRATULERAR

ÖPPETTIDER

EKUMENISK BÖN

MEDLEMSFÖRÄNDRINGAR

Juni
3 Ahmetbasic, Emil 40
6 Veselic, Sara 40
16 Petersson, Bo 60
28 Odhe, Pernilla 50

Juli
2 Nyberg, Linda 40
3 Bouzra, Johanna 30
10 Warfheimer, Debora 40
11 Erdal, Jonatan 30
14 Fahlgren, Heidi 60
29 Holmberg, Sven 90

Augusti
1 Liderud, Alma 20
17 Otterberg, Franke 93
23 Bahmanyar, Fatemeh 50

De rådande restriktionerna under pandemin
gör att kommande församlings-möten ställts in
tills vidare. Olyckligt men vi bedömer att de är
mindre besluts-mässiga dåmångamedlemmar
inte kan närvara.
Några av frågorna vi får ta nya tag i när vi blir
samlade igen är: Skogshyddan,
missionssatsningar och kontoavsättningar
Styrelsens möten fortsätter som vanligt, i vilka
flera medlemmar medverkar på distans.
Det går bra att kontakta styrelsen i enskilda
frågor som behöver lösas utan fördröjning. Vi
finns även tillgängliga på telefon eller mejl för
ytterligare information eller frågor
Johan Liderud

FÖRSAMLINGSMÖTEN

v.25: Rebecka
v.26: Yvonne
v.27: Yvonne
v.28: Yvonne, Tony
v.29: Krister, Yvonne, Rebecka, Tony
v.30: Krister, Rebecka, Tony
v.31: Krister, Carolin, Rebecka, Tony
v.32: Krister, Carolin, Rebecka, Tony
v.33: Yvonne, Carolin, Tony
v.34: Yvonne



Kära medlemmar i och vänner till, Lidköpings Missionsförsamling. Jag har skrivit
detta förut, ni saknas oss här i kyrkan! Trots veckomail, våra gudstjänster på
Youtube, inlägg på Facebook, bibelsamtal i ett digitalt mötesrum,
vandringsandakter och nu friluftsgudstjänster så är det något som skaver. Vi alla
saknar nog den otvungna gemenskapen utan krav på max. antal deltagare och två
meters avstånd emellan oss.

Det märkliga är att vår församling började som en gemenskap i en tid då en annan
epidemi härjade, koleran. Häromdagen stod jag, som jag förstår det, utanför det hus
där vår kyrkas föregångare träffades i ett barnhem hos Charlotta Påhlman inte långt

från den plats där vår första kyrka byggdes i Lidköping.
Längtan efter att få dela Guds ord och bli uppbyggda i sin

nyvunna tro drev den lilla gruppen till att sjösätta det som
genom åren blev en av stadens största mötesplatser och
gemenskaper. Nu, nästan 160 år senare står vi på nytt
inför en utmaning med en epidemi som vi knappt
kunde namnet på för ett par månader sedan. Men
församlingen finns kvar och kommer att finans kvar
även om mycket kommer att vara annorlunda sedan,
när vi kan säga då, om det som sker nu.

Jag tänker i skrivande stund på dig som enskild människa
i vår gemenskap vare sig du är medlem eller inte, hur mår

du i allt som sker? Känner du dig ensam? Kan du dela dina
tankar med någon? Du vet att du alltid kan ringa till oss på kontoret i kyrkan och
prata. Ta gärna kontakt med varandra i de olika grupper vi har delats in i.

Jag skulle också vilja fundera lite på vad som
händer med din tro i allt som sker. Kristen tro
mår bra av gemenskap med andra troende, att
höra förkunnelse, att sjunga tillsammans, att
mötas på böneplatsen. Många av de funktioner
och gåvor som vi bär på i en församling blir bara
verkligt levande när vi är tillsammans. Men
Jesus förändras inte och påverkas inte av det som
sker, inte heller Guds helige Ande som alltid är med oss. Därför kan vi likt alla de
som gått före oss hålla fast i Gud själv även då livet inte är som vanligt. Hur gör vi
det då, håller fast vid Gud?

Samtal och gemenskap med Gud på ett direkt sätt, där vi är just nu, uppfattar jag
som en nyckel. Bjud alltid in Gud i din närhet och tankar. Gör det till en vana, alltid,
att dela allt med Gud. Småprata inom dig eller med munnen med Gud och lyssna.
Tystnad med Gud kan ge oväntat mycket! Skriv ner det du upplever i form av ord
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PASTORNS RUTA

Bjud alltid in
Gud i din närhet
och tankar. Gör det
till en vana, alltid, att
dela allt med Gud.
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och bilder, tankar och ingivelser. Att be för andra är ett sätt att omsluta fler än mig
själv med tron på Gud.

Läs en ny bibelöversättning, det finns massor på nätet. Lyssna till en ny förkunnare,
det finns också massor på nätet.

Bestäm dig för ett djupdyk i ett tema i bibeln. På nätet (och i böcker) finns ord att
slå på och när du följer dessa kommer du i kontakt med allts som står om ett ämne,
exempelvis nåd. Skriv också här ner vad du upptäcker.

Lär dig en vers ur bibeln utantill och skriv ner den med egna ord på ditt sätt.
Kontemplera över den, låt den sjunka in i ditt inre.

Till sist vill jag önska dig en riktigt ljus sommar med allt gott från vår Herre!

Krister Liljegren

Din gåva till församlingen och/
eller equmenia betyder mycket!

Församlingen
Swish
123 696 83 58

Bankgiro
983-0324

Equmenia
Swish
123 696 83 58

Bankgiro
983-0324
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Tror kyrkan på jämlikhet?
Ett enkelt svar är ja, absolut. Om vi med jämlikhet menar
allas lika värde oavsett något annat. När vi i vår tid talar
om jämlikhet menar vi ofta jämlikhet mellan könen.

Här är kyrkan tidigt på gränsen till revolutionär i sina
påståenden om kvinnor och mäns lika ställning och
värde.Paulus som skrivit många av Nya Testamentets
brev påstår i ett av sina allra tidigaste brev, Galaterbrevet,
att när vi tror på Jesus och tar emot honom i vår liv så blir
män och kvinnor, olika nationaliteter och sociala ställ-
ningar, fullständigt jämlika. I Guds rike görs ingen skill-
nad på människor. Detta sägs i en tid som var helt
främmande för sådana påståenden.

Hela grundtanken om jämlikhet vilar på Jesus som själv
hanterade sina efterföljare på ett för tiden nytt och ut-
manande sätt och antagligen hade kvinnor bland sina lär-
jungar. Tyvärr kan vi bara ana dem med några få
meningar i evangelierna. Dock framställs de som de
första berättarna om att Jesus uppstått från de döda i evan-
gelierna. Det var ett stort steg för den tiden att visa på
kvinnor som de modiga vittnena.

Sedan måste vi erkänna att kyrkan ofta har misslyckats
under historien att förvalta denna sanning och böjt sig in-
för det social trycket från samhället runtomkring och för
sin egna maktanspråk. Inom olika kyrkor finns olika syn
på de uppdrag män eller kvinnor kan ha, dock inte grundat
på värdering av människan utan på en teologisk praktik.
Inom Equmeniakyrkan (vårt samfund) är det öppet för
alla i de olika uppdragen.

Men sant är att i den kristna gemenskapen och pga. det
kristna budskapet har kvinnor genom årtusenden många
gånger vågat ta djärva steg i jämlikhetens namn.

Pastorn svarar är en ny serie som publiceras i vår blogg.
Här kan den som vill skicka in en fråga och så svarar Krister
vartefter, antingen i bloggen eller direkt till frågeställaren.
Tanken är att det kan bli ett sätt både för församlings-
medlemmar att få ställa frågor men också för nyfikna
människor utifrån att få kontakt med kyrkan.
Här är de två första frågorna!

PASTORN SVARAR
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Bryr sig kyrkan om samhället?
Ibland kan den kristna kyrkan bli anklagad för att vara introvert, alltså inåtriktad. Men om
vi tittar nu eller historiskt ut över världen så kommer vi att finna den kristna kyrkan i
frontlinjen för sjukvård, utbildning, människovärde, nödhjälp, barnhem, fristäder för utsatta
mm. Överallt omkring oss ser vi idag hur kyrkorna ställer upp i krisen.

Redan när den kristna kyrkan uppstår i det som vi kallar romarriket så är de som inte är med
i denna rörelse förundrade över hur de tidiga kristna tar hand om exempelvis frånskilda
kvinnor, övergivna barn, sjuka, fattiga och slavar.

I kyrkans historia har det vuxit fram alfabet, modern vetenskap, politiskt engagemang för män-
niskors frihet, skolor och universitet. Inte sällan har kyrkans ledare stått emot politiska ledare

och kungar och hävdat människors rätt och lika värde.

Det finns mörka partier i den kristna kyrkans historia då
vi har kommit vilse och själva varit en maktfaktor som
inte varit bra för vare sig andra
eller oss själva. Men grunden för
kyrkans förhållningssätt ska
alltid vila på hur Jesus mötte
människor och sin samtid, med
respekt och omsorg.

I vår församling har vi bland annat
sopplunch och socialt arbete som
en mycket viktig del av vårt liv
som kyrka. Vi besöker även regel-
bundet äldre och stöttar mission-
sprojekt ut över världen. Under
flyktingkrisen 2015 tog många enskilda medlemmar och
församlingen som helhet ett stort ansvar för den situation
som uppstod och än i dag stöttar vi på olika sätt människor
som flytt till Sverige. I dagens krisläge hjälper vi äldre och
utsatta med mat- och medicininköp och kontakt.

Foto: Abel Tan Jun Yang, Pexels

Grunden för
kyrkans
förhållningssätt
ska alltid vila på
hur Jesus mötte
människor och
sin samtid, med
respekt och
omsorg.



JUNI
3 ONSDAG

18:30 Digitalt Bibelsamtal
Bibelkurs del 3

7 SÖNDAG

11:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

11:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

10 ONSDAG

18:30 Digitalt Bibelsamtal
Bibelkurs del 4

14 SÖNDAG

11:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

11:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

17 ONSDAG

18:30 Digitalt Bibelsamtal
Bibelkurs del 5

21 SÖNDAG

10:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

24 ONSDAG

18:30 Digitalt Bibelsamtal
Bibelkurs del 6

28 SÖNDAG

10:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

JULI
4 LÖRDAG - 12 SÖNDAG

Hönökonferensen via webb
12 SÖNDAG

10:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

19 SÖNDAG

10:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

26 SÖNDAG

10:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

AUGUSTI
2 SÖNDAG

10:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

9 SÖNDAG

10:00 Webbandakt
www.mklidkoping.se

16 SÖNDAG

10:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

23 SÖNDAG

10:00 Friluftsgudstjänst
Skogshyddan

Planeringen är extra svår i dessa
tider. Vi vet ännu inte hur det ser ut
efter sommaren. Håll ögonen på
hemsidan, sociala medier och
predikoturerna i NLT.

Vill du komma in och sätta dig i kyrkan en stund så är du välkommen!
Hör gärna av dig innan så att någon är på plats.



Kl 11.00 den 7 & 14 juni,
därefter kl 10.00 den 21 juni, 12 juli, 2, 10 & 23 augusti

Varje onsdag till och med 24 juni



Hur har våren på Skogshyddan varit? Hur
fungerar det nu under pandemin? Det är
några av de frågor jag försöker få svar på
då jag samtalar med vår föreståndare på
Skogshyddan, Camilla Rydh.

Våren har varit sämre än förra året berättar
Camilla, särskilt i början. Det har dock bät-
trat sig allt eftersom. Människor börjar
förstå att vi kan erbjuda något unikt i form
av en säker miljö i vacker natur. Under
våren har verksamheten skötts av Camilla
med gott stöd av Matilda.

Golfbanan ställts i ordning och har öppnat
rekordtidigt genom hårt och uppskattat ar-
bete av Seniorfixarna. Dessutom har ett
roligt hinder i form av en ko tillkommit.
Det här har givit bra tillskott till kassan och
varit populärt eftersom det går bra att hålla
avstånd medan man spelar.

Vi har också sett nya typer av gäster på
Skogshyddan. Det är vanligt att billaster

kommer inifrån centrum för att äta lunch,
man kan nu välja mellan flera rätter på
lunchmenyn. Många barn och ungdomar
letar sig också hit för att träffas och fika till-
sammans. Det är också tydligt att Skogshy-
ddan har blivit mötesplats för ett antal
”Latte- mammor” även om det inte finns nå-
gon latte på Skogshyddan. Det är mammor
med småbarn och barnvagn som träffas och
fikar medan barnen leker på lekplatsen. Då
vädret är dåligt letar de sig inomhus.

Verksamheten har fått anpassas en del för
att möta de krav på distans och
hygien som ställs idag. Då
gästerna kommer till serveringen
och gjort sin beställning får de en
s.k. puck som de tar med sig till
sitt bord. Då beställningen är klar
ställs den ut på en bricka på ett
särskilt ställe i matsalen. En sig-
nal skickas till pucken som
blinkar och talar om för gästen
att brickan kan hämtas. Köbild-
ning tillåts inte vid beställnings-
disken, om det är många gäster
finns det nu kölappar att an-
vända. Dessutom är borden, inne
så väl som ute, nu uppställda
med längre inbördes avstånd.

Camilla ser med tillförsikt fram
mot sommaren på Skogshyddan.
Hon har gjort upp med 20 ungdo-
mar om sommarjobb. Eftersom
de har timanställning går det att

anpassa hur många timmar som de behöver
jobba beroende på kundtillströmning och
väder. De flesta av sommarjobbarna har
flera års erfarenhet från tidigare somrar på
Skogshyddan, fyra av årets sommarjobbare
är nya.

Camilla avslutar med att hälsa oss alla
välkomna till Skogshyddan i sommar!

Håkan Hellbergh

VÅREN PÅ SKOGSHYDDAN
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Vasti Sjögren, 75, är under trygga förhål-
landen uppvuxen i Götene. Föräldrarna var
flitigt engagerade i ortens ÖM-församling
och fadern startade upp flera ungdomsak-
tiviteter bland annat “Ungdomskedjan”. I
ungdomssträngmusiken spelade Vasti kon-
trabas och tenorblockflöjt i en blockflöjt-
skvartett. Senare var hon
även med i en vokal
dubbeltrio där Vasti sjöng
altstämman. Slättmissio-
nens kapell under legen-
dariska Ida Andersson
ledning besöktes ofta, och
de fick därmed god
förstärkning i mötes-verk-
samheten.

Redan som 15-åring blev Vasti söndags-
skollärare, en uppgift hon egentligen aldrig
lämnade. Hon minns inte riktigt när hon
slutade. Söndagsskolan har varit hennes
livsuppgift.

Så blev det aktuellt att välja yrke, drömmen
var att bli textillärare. Men planerna än-
drades och Vasti sökte in på småskolsemina-
riet i Skara och antogs. Ett val hon aldrig
ångrat. Det blev jobb på tre av stans skolor
med avslutning på Majåkerskolan där hon
under en rektorslös period verkade som
skolledare. Dessa tre skolor ingick i samma
rektorsområde nämligen Fredriksdalsskolan.

Att Vasti hamnade i Lidköping kan påskri-
vas kärlekskontot. På Skogshyddan har
många funnit sin livskamrat så även för
Vasti och Dan-Eric. De träffades midsom-
marafton 1965 för första gången. Det gick
en tid, Dan-Eric gjorde vapenfri mil-
itärtjänst i Stockholm och på Såtenäs, men
genom brevkorrespondens mognade rela-
tionen. Bröllopet stod 1969 i Elimkyrkan

Götene, med efterföljande fest på Lunds-
brunns kurort. Äktenskapet har välsignats
med sönerna Waldemar och Oskar.

Det blev naturligt att gå in i Dan-Eric för-
samling, Missionsförsamlingen i Lidköping.
Men oj, vilken skillnad i gudstjänstfirandet.

– Jag som kom från möten
med spontanitet och
möttes här av väldisciplin-
erad tystnad. Jag grät fak-
tiskt till en början. Men
allt har förändrats. Jag äl-
skar min missionskyrka
och våra hemgrupper. Vi
började hemma hos oss
1973-74 och håller på
ännu. Visserligen med

olika deltagare och under tiden olika for-
mer, men vi tycker om detta sätt att lära
känna varandra i mindre grupper.

Intrycken från barndomens sociala engage-
mang har satt sina spår. Det är många som
under årens lopp fått stöd och hjälp av Vasti
och Dan-Eric. Bland dem en flicka med
narkotikaproblem. Hon blev som dotter i
familjen. Under småbarnstiden lades my-
cket arbete på att stötta henne. På senare tid
har en kurdisk familj som Migrationsverket
ville flytta på, fått bo i Vasti o Dan-Erics lä-
genhet. Under tiden bodde de i sitt som-
marhus. Det gick jättebra.

Vasti påpekar att bönen har haft och har stor
betydelse i hennes liv. Gud hör bön! Gud är
god!

Inghar Främberg
11

Vasti Sjögren – de svagas vän
FRÅN KONTRABAS TILL HEMGRUPP

Jag älskar min
missionskyrka och
våra hemgrupper!



PERSONALINFORMATION
Vi står inför en personalförändring i
höst. Samuel Östersjö har tyvärr
beslutat att sluta sin tjänst hos oss.
Här följer ett brev från honom till
församlingen:

Älskade församling,

Helst skulle jag vilja berätta det här
när jag får möta er ansikte mot
ansikte, men med tanke på
den situation som nu råder
får det bli på det här sät-
tet. Det är nämligen så
att jag under sommaren
kommer avsluta min
pastorstjänst i Lidköp-
ings missionsförsamling
för att påbörja en ny
tjänst som pastor och
föreståndare i Korskyrkan
Frövi, utanför Örebro.

Det har varit ett stort steg att ta,
både för mig och för familjen,
speciellt då vi trivts så bra i Lidköping och
i församlingen, men vi upplever att Gud nu
vill leda oss in i nya uppgifter och ut-
maningar. Vi tror även att det är rätt läge att
flytta nu med tanke på barnen och deras
skolbyte, samtidigt som vi också får en ny
familjemedlem i slutet av sommaren då
Alexandra kommer vara föräldraledig.

Samuel jobbar hos oss till och med 7 juni. Vi planerar att kalla Samuel att predika
hos oss senare då pandemin är över och kan då avtacka honom ordentligt.

Carolin Leckström har erbjudits att vara kvar som Barn och ungdomsledare minst
ett år framåt och hon har till vår glädje tackat ja. Hon behöver dock mycket hjälp
i sitt arbete då Samuel slutar. Vi uppmanar er därför var och en att tänka efter
på vilket sätt ni kan bidra i vårt barn och ungdomsarbete. Kontakta Carolin så
får du veta mer på vilket sätt du kan vara till hjälp och nytta.

Håkan Hellbergh

Något ytterligare som haft stor betydelse
för vårt beslut är närheten vi får till familj
och vänner. Både jag och Alexandra har
syskon med familjer i Örebro och min
pappa bor nära Frövi.

Det är alltid sorgligt att lämna något som är
väldigt bra, för det har de här sex åren varit!

Jag kommer framförallt att sakna
alla underbara människor som

jag fått möta och världens
bästa arbetsteam, men jag
bär också med mig
många värdefulla min-
nen, upplevelser och
erfarenheter från min
tid här i Lidköping.
Och naturligtvis kom-
mer vi att fortsätta

besöka Lidköping ib-
land, precis som ni alltid

är välkomna att hälsa på oss
i Frövi!

Slutligen vill jag önska all Guds väl-
signelse till er och uppmuntra er till att fort-
sätta presentera Jesus i en varm gemenskap
där ni växer!

Varma hälsningar,

Samuel Östersjö
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Våren har ju som vi alla vet varit
väldigt turbulent och annorlunda, där-
för är vi väldigt tacksamma över att vi
kunnat fortsätta träffas på Youth, om
än med lite mer säkerhets-tänk.

En sak som blev av trots alla om-ställ-
ningar var Bilsafari som Jimmy Quar-
fordt anordnade! Det blev en härlig
kväll där vi fick åka runt till några för-
samlingsmedlemmar och utföra olika
uppdrag för att sedan avsluta vid Jim-
mys jobb, dit Café-bussen hade åkt för
kvällen. Vi grillade korv tillsammans

och fick lyssna till Roger Filipsson när
han höll en andakt.

En annan aktivitet vi kunnat ha som
planerat är vårt nya koncept GROW!
Ungefär en gång i månaden har vi en
kväll där ungdomarna får diskutera
och prata om aktuella ämnen utifrån
ett kristet perspektiv. Detta för att vi
vill hjälpa våra ungdomar att växa i sig
själva och i sin relation till Gud!

Carolin Leckström

Youth
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Vid Coronapandemins ankomst till
Sverige valde vi att ställa in våra Puls-
aktiviteter tillsvidare. I och med det
varmare vädret har vi nu väldigt nyli-
gen börjat träffas igen. Vi ser till att
hålla oss utomhus, så därför passade
det bra att spendera vårt första Puls-
tillfälle efter avbrottet vid småbåt-
shamnen, där vi spelade brännboll
tillsammans med Pingstkyrkans ung-
domar!

Carolin Leckström

Puls
Vardagsrummet, som är vår mötesplats
för främst barnfamiljer och unga
vuxna, har under våren flyttat ut till
Skogshyddan. Där har ett trettiotal per-
soner mötts på torsdagar för att grilla
och umgås. På fotbollsplanen har det
också blivit mycket spring och lek för
barnen (och de vuxna som törs). Vi har
bland annat spelat fotbollsbrännboll
och lekt Följa John och Under hökens
vingar. Som avslutning har vi alltid en
andakt med sång, berättelser och bön.
Det som framförallt har varit positivt
med Vardagsrummet är att både barn
och vuxna har fått chansen att lära
känna varandra lite mer.

Samuel Östersjö

Vardagsrummet

14



15

Scout
Scouterna har fått ett bidrag på 61.800
kronor från ”Föreningen Stenungsöns
Ungdomsgårds Fond”. Vi är naturligtvis
glada över de möjligheter som öppnar
sig med dessa pengar. Till största de-
len ska pengarna användas i vårt pro-
jekt ”öva överlevnad”. Exakt vad vi kan
gör i dessa Coronatider ve vi inte rik-
tigt. Men vi planerar en hajk under Au-
gusti. Vi ska då använda oss av de
saker vi har tränat under terminen. Vi
ska också lära oss en massa nya saker.
Som att paddla kanot, ta hand om oss
själva och varandra, slå upp ett tält
samt att fixa vår mat.

I dagsläget har vi fått tag på två kan-
oter som vi kommer att lägga hos en

Scoutledare. Tanken är att alla Scouter
ska kunna låna en kanot och ge sig ut
och paddla under sommaren. Med
ledare eller föräldrar. Äntligen har vi
också fått tag på ett dass att ställa på
vår hajkplats Arrangärget.

Dessutom ska en mindre summa an-
vändas till att marknadsföra oss så att
vi förhoppningsvis kan bli fler Scouter
framöver. Sammanfattningsvis hoppas
jag att ni kommer att få se mer av oss
scouter under resten av året. På bilden
syns några Scoutledare under planer-
ing av projektet

Magnus Hermansson
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Alla ställs inför frågorsom
kräver juridiskkompetens.Vi
hjälper digmedbl.a.boupp-
teckning,boutredning,testa-
mente,arvskifte, sambofrå-
gorochgåvobrev.
Välkommenatt kontakta oss
påtele: 0510-545500.

Vi finns för dig!
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