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ÅRSMÖTE 

22 januari 2021 



Dagordning Equmenia Lidköpings årsmöte 
2021-01-22 kl 19:00, via Zoom & i Ungdomsrummet i Missionskyrkan, Lidköping 

§1 Mötets öppnande 

§2 Val av ordförande för årsmötet 

§3 Val av vice ordförande för årsmötet 

§4 Val av sekreterare för årsmötet 

§5 Val av 2 justerare att justera årsmötesprotokollet 

§6 Godkännande av kallelse till årsmötet 

§7 Godkännande av dagordning för årsmötet 

§8 Vad hände under 2020? – Årsberättelse – sid 3-6 

§9 Ekonomisk redovisning – sid 7-8 

§10 Har styrelsen skött sig? – Revisionsberättelse 

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§12 Val av ny styrelse – sid 9-10 

 a. Ordförande: Benjamin kvarstår 1 år 

 b. Vice ordförande (2 år) 

 c. Kassör: Simon kvarstår 1 år 

 d. Ledamöter (1 år) 

 e. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant 

 f. Val av 2 representanter till valberedningen 

§13 Val av firmatecknare, val av registeransvarig 

§14 Ledarval 

 a. Söndagsskolan 

 b. Scout 

 c. Youth (Tonår) 

 d. Puls 

 e. Hemgrupp 

 f. Barnkör 
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§15 Val av ombud till … – sid 10 

 a. Equmenias riksstämma 

 b. Equmenia väst regionstämma 

§16 Deltagaravgift för 2021. Förslag att vi har kvar tidigare avgift. 250 kr per  

 deltagare, 500 kr per familj. 

§17 Budget och Verksamhetsplan för 2021 – sid 11-12 

§18 Övriga frågor 

§19 MÖTET AVSLUTAT 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Vad har hänt under 2020 i Equmenia Lidköping? 

Inledning 
Det fina med en förening som Equmenia Lidköping är att vi inte går ensamma. Vi för vårt arbete 
framåt med en synvinkel som i detta land inte alltid står i centrum. Men i vår verksamhet är det 
viktigt att Gud får vara arbetets centrum och att man får se vad den kristna tron innebär och vilken 
styrka den kan medföra hos folk. Därför vill jag först och främst tacka alla ledare och inblandade 
för att ni är med och gör just detta för alla barn och ungdomar. 

2020 har verkligen varit ett år utöver det vanliga som många skulle sammanfatta med ord som 
ensamhet och isolering. Men trots detta har många av våra verksamheter ändå kunnat hålla igång 
och hittat lösningar för att bevara den gemenskap och glädje vi har tillsammans.  
Året startade med ett besök av Mikael Nilsson, Equmenia Väst, som introducerade ett nytt koncept 
från Equmenia för oss med titeln “Drömfabriken”. Detta innebar tre olika tillfällen där vi fick lära 
oss att drömma och fantisera utanför boxen vilket medförde stor ambition och vilja till att utveckla 
vår förening till nya nivåer.  

Våren avslutades tråkigt nog med att vår käre pastor med inrikting mot barn och unga, Samuel 
Östersjö, flyttade tillbaka till sina tidigare hemtrakter i Frövi. Där jobbar han nu istället som pastor 
och föreståndare i Korskyrkan och vi unnar han verkligen allt gott! Ungdomarna i Youth fick äran 
att tacka av Samuel även om det är tråkigt att man under denna pandemi inte kunde få till ett 
riktigt tack från alla oss i Lidköping som fått lära känna Samuel under hans 6 år i kyrkan. 

Men detta innebar även att vi fick välkomna en riktig solstråle vid namn Tina Hjortlinger som 
kommit till oss för att förgylla vår förening och kyrka. Tina jobbade tidigare som 
församlingspedagog i Domkyrkoförsamlingen i Skara och har nu istället börjat hos oss för att vara 
med och utveckla Equmenia Lidköping.  

Visst har 2020 inte varit ett vanligt år. Men ett år för allt mer eftertanke och tid för sig själv. Det 
har drabbat oss i våra verksamheter både ekonomiskt och socialt. Men utifrån denna lite tyngre tid 
vill jag skicka med lite hopp. Jag ser detta som en tid där vi bygger upp en längtan till att utvecklas 
ännu mer och hoppas att 2021 blir en explosion av nya koncept och ideér utan en begränsande 
pandemi.  

Sist vill jag personligen tacka för detta året då jag verkligen fått öva och testa mina kunskaper inom 
ledarskap. Jag ska inte säga att det alltid varit lätt, men att vara så priviligerad med stöttning och 
tillit från er har gjort det hela så roligt och i vissa fall, väldigt lätt. Så det jag vill göra nu är att 
skicka med er Guds välsignelse och ett litet bibelord: 

Men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. 
De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. 

Jesaja 40:31 

Benjamin Götesjö 
Ordförande Equmenia Lidköping 
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Medlemskap och deltagande 
Under 2020 har Equmenia Lidköping haft totalt 59 medlemmar och 121 unika deltagare. 

Söndagsskolan 
Detta år präglades av coronapandemin även i söndagsskolan. Terminen började som vanligt med 
söndagsskola varannan söndag samtidigt som förmiddagsgudstjänsten. Vi fick under våren följa 
Paulus på hans resor genom livet. Söndagen den 22 mars hade vi den sista vanliga söndagsskolan 
för terminen, resterande söndagar fick på grund av pandemin bli digitalt som del i församlingens 
Youtube gudstjänster. 

I mitten av oktober kunde vi äntligen få träffas på plats i söndagsskolan igen, om än 
coronaanpassat. Vi kunde inte vara med i början av gudstjänsten, utan fick hålla oss i Grå hallen 
och tända ett ljus för alla som var på gudstjänst i kyrksalen. Det var mycket roligt att träffas och vi 
gjorde en hinderbana tillsammans. Innan nya coronarestriktioner satte stopp för fysiska träffar 
gavs det möjlighet till ytterligare en vanlig träff i söndagsskolan.  

Det är en föränderlig värld vi lever i på flera sätt, många föräldrar har inte några kontanter till 
barnens kollekt i söndagsskolan. Vi i söndagsskolan har fortsatt att samla in pengar till syriska 
barn på flykt i Libanon. För att barnen ska vara delaktiga i givandet och föräldrarna inte bara 
swisha pengar utan deras medverkan, ordnade vi låtsaspengar i början av året som barnen kan få 
lägga i insamlingen.   

När pandemin sätter hinder för att träffas fysiskt får många insikt i hur värdefullt det är att vi har 
varandra i kyrkan både små och stora. Fortsätt gärna att ha med barnen i vår kyrka och i vår stad i 
era dagliga böner. Många barn har det svårt och är utsatta på olika sätt, speciellt i en pandemi. 

Barnkören 
Barnkören under 2020 har liksom övriga verksamheter påverkats av den rådande pandemin. 
Därav har verksamheten enbart förekommit i början av våren då vi hade den stora glädjen att 
medverka på en familjegudstjänst den 15/3 och inför detta tillfälle övade vi tillsammans vid ca 4 
tillfällen. Medverkan under övningar var en flitig liten grupp bestående av ca 10 glada och spralliga 
barn i åldrarna 4-7. 

Förutom barnen brukade det vara med ett antal föräldrar och engagera sig. Vi brukade inte bara 
sjunga en övning utan försökte också leka lite och ha en andakt.  
Det var en kort sammanställning av barnkörens verksamhetsår 2020. Vi hoppas på att få träffas 
mera under 2021.  

Scout 
Equmenia Lidköpings scoutkår har under året haft scoutaktiviteter på Truvegården med ca 35 
scouter och 8 ledare, och i Hasslösa med ca 18 scouter och 4 ledare. Under våren började vi med 
tema överlevnad, då vi hade olika ämnen varje vecka som: Livräddning, vattenrening, ätbara 
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växter, fiske, hitta vilse och göra eld utan tändstickor. Temat blev än mer aktuellt då Covid-19 
gjorde att många scouter och familjer började fundera på hur länge man skulle klara sig om man 
inte kan gå ut och handla. Covid medförde att vi fick försöka förlägga all verksamhet utomhus och 
årets scoutläger ställdes in. Istället så anordnade vi lite dagliga aktiviteter under sommaren då vi 
fiskade, paddlade kanot och grillade. Inställt blev också Valborgsmässofirandet på Skogshyddan 
där scouterna brukar medverka. 

Distriktets Kämpalek blev i år förlagd till ”nätet”. Olika kontroller och tipsfrågor skickades därför 
ut till kårerna. Däremot deltog Equmenia som vanligt i kommunens städdag, där vi hjälpte till att 
plocka skräp i centrum och samtidigt tjäna en slant till vår förening. 

Vi sökte också pengar till ett Överlevnadsprojekt för att finansiera inköp av utrustning som nya 
tält, kanoter, utedass mm. Projektet beviljades och därmed hade vi åtagit oss att anordna en 
överlevnadshajk och att locka fler scouter genom att anordna en prova-på-dag. I slutet av 
sommaren hade vi därför först en ledarhajk och sedan en överlevnadshajk ute på den öde ön Lilla 
Lindön i Ullersund, där både Truve, Hasslösa och föräldrar deltog. Hajken innebar att vi byggde en 
flotte, paddlade kanot, letade ätbara växter, fiskade och badade. Det var en spännande helg och 
mycket uppskattat av både scouter och föräldrar. Prova-på-dagen i Truve i början av oktober 
lockade ca 10 scouter, men antalet nya spårarscouter har fortsatt att växa i både Truve och 
Hasslösa, till över 20 st. Det är vi naturligtvis mycket glada för men skall vi ha möjlighet att behålla 
dem i vår verksamhet behöver vi göra något för att klara ledarsituationen. Hösten fortsatte med 
vattenrening, luffarspis och cykelhajk. Då spridningen av Covid-19 ökade och reglerna stramades 
åt, beslutade vi oss för att avsluta höstterminen redan i början av november. 
Vi är tacksamma för att vi kunnat genomföra mycket av vår verksamhet genom att vara ute. Fler 
nya scouter innebär också kontakt med många familjer och nya samtal om livet och Gud. Vi tackar 
alla ledare och övriga som stöttar oss och ser fram emot ett nytt spännande scoutår 2021. 

YOUTH (tonår) 
Under våren 2020 har Youth haft ett varierat program. Nytt för det här året var att vi drog igång 
med aktiviteten GROW, som vi sedan dess haft ungefär en gång i månaden. Det är en slags 
temakväll där ungdomarna får samtala kring relevanta ämnen utifrån ett kristet perspektiv. 
Förutom det har vi haft en salig blandning av aktiviteter, bl.a. pizzabak, bowling och bilsafari. Vi 
avslutade terminen med en sommarfest på Skogshyddan, där vi lekte lekar, badade, hade andakt 
och till sist med en ko-tårta tackade av Samuel Östersjö för hans 6 år hos oss. 

Från slutet av juni till mitten av augusti kunde man varje onsdag vara med på ”Sommarhäng på 
Skogshyddan”, där vi, beroende på väder, antingen var ute och lekte eller satt inne i samlingssalen 
och spelade spel. Det var en rolig aktivitet som lockade flera ungdomar som annars inte haft så 
mycket att göra under sommaren. 

Hösten fortsatte till en början på ungefär samma sätt som våren sett ut, vi kunde träffas i princip 
som vanligt och genomföra de aktiviteter vi planerat. Vi är en rätt så liten grupp, vilket under det 
här året har varit en fördel då vi i stort sett kunnat fortsätta vår verksamhet som vanligt, om än 
självklart med smittsäkerhetstänk. När sedan de mer skärpta allmänna råden gällande Covid-19 
kom från Folkhälsomyndigheten i slutet på oktober ställde vi in Youth i några veckor, för att sedan 
ta upp det digitalt via Zoom och Discord. Där fortsatte vi höstterminen, med spel och samtal, för att 
sedan också avsluta med en digital julfest. På det stora hela har den digitala lösningen fungerat bra, 
men det är såklart att föredra att träffas ”på riktigt”, vilket vi hoppas vi ska få göra snart igen. 
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Puls 
På Puls förenas tro och idrott när vi spelar innebandy varje fredagskväll. Vi har under året, precis 
som de tidigare år, spelat i De la Gardies gymnastiksal mellan klockan 17.30 och 19.00. Under våra 
kvällar har vi haft en andakt i mitten av kvällen, där vi har läst ur en av våra två andaktsböcker och 
bett en bön. Antalet deltagare har varierat ganska mycket, vi har varit allt från 15 till 30 ungdomar. 
Det ganska höga deltagarantalet var stabilt under de fredagar som vi höll på, vilket är kul. 
Deltagarna har varit av stor bredd, både tjejer och killar, ungdomar från församlingen och de som 
inte är med i kyrkan, nysvenskar och de som är uppväxta i Sverige. Vi har helt enkelt haft 
ungdomar med många olika bakgrunder och ursprung. Detta har inte varit ett hinder, för Puls är 
en bra aktivitet att träffa nya vänner utan att språket behöver bli ett hinder. Det spelar heller ingen 
roll om man inte har spelat innebandy förut eller om man är jätteduktig, för fokus ligger på att ha 
kul tillsammans.  

När Coronaläget i våras blev kritiskt så övergick Puls till endast uteaktiviteter som exempelvis, 
brännboll eller volleyboll. Efter sommaren beslutade Equmenia Lidköping att sätta Puls på paus 
fram till höstlovet, i hopp om att det skulle se bättre ut ur ett smittoperspektiv. Efter de hårdare 
restriktionerna som kom under höstlovet beslutades det att vi inte skulle ha någon mera Puls i år. 
Vi hoppas att vi får dra igång med Puls igen under 2021. 

Sportlovsläger 
Under vecka 7 drog återigen en fullsatt buss iväg från Lidköping till Vemdalen för sportlovslägret 
Camp Vemdalen. Tillsammans med Pingstkyrkans ungdomar och ledare bodde vi i Vemhåns 
bygdegård där vi åt god mat, spelade spel och pingis och umgicks med varandra. På kvällarna var 
det som vanligt After ski med intervjuer, dagboksredovisningar, lekar och utmaningar. Det var 
också samlingar med bön, lovsång och undervisning om vem Jesus är och hur vi kan involvera 
honom mer i vårt vardagsliv. Ja, och sen åkte vi visst skidor också! 
  

Vardagsrummet 
Vardagsrummets verksamhet, som är på torsdagar mellan 17.00 och 18.30, hölls under 
vårterminen till större delen utomhus, på fotbollsplanen vid Skogshyddan. Där träffades 
barnfamiljer och andra unga vuxna och grillade korv tillsammans medan barnen kunde leka på 
fotbollsplanen eller i den närliggande skogen. Varje tillfälle avslutades med en andakt för barnen, 
där de på olika sätt fick vara med och interagera med bibelberättelsen. 

Till hösten fortsatte vi utomhus i några veckor tills det blev för kallt. Då flyttade vi in till festsalen i 
Missionskyrkan. Där bjöd vi på kokt korv med bröd och barnen fick efter att de ätit springa iväg till 
Grå Hallen för att leka. Vi höll till i kyrkan fram till de skärpta allmänna råden gällande Covid-19 
kom, då vi tyvärr fick avsluta för terminen. Det var väldigt uppskattat att vi kunde hålla igång med 
Vardagsrummet så länge som vi kunde, då det var en av de få aktiviteter för barnfamiljer som 
fortfarande hölls igång. Antalet deltagare har varierat lite men vi har varit ca 15-30 pers. Vi hoppas 
kunna ses snart igen. 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 Equmenia Lidköping  Resultatrapport  Sida: 1
 Räkenskapsår: 200101-201231  21-01-04  21:06

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 200101-201231  Senaste vernr: 101
 Tot fg år  Årsbudget  Perioden  Per/årsbudg

 Rörelsens intäkter
 3110  Kollekt  2 554,00  2 000,00  0,00  -2 000,00
 3113  Gåvor  5 804,00  10 000,00  18 950,00  8 950,00
 3114  SMU fadder  10 108,00  15 000,00  15 412,00  412,00
 3116  Städkampanj  10 000,00  10 000,00  5 000,00  -5 000,00
 3118  Fritidsbanken Torget Försälj  7 941,00  0,00  0,00  0,00
 3119  Kämpalek- / Hajkavgift  2 300,00  0,00  2 360,00  2 360,00
 3120  Lägeravgifter Scout  16 920,00  25 000,00  0,00  -25 000,00
 3130  Medlemsavgift/Deltagaravgift  8 750,00  10 000,00  10 250,00  250,00
 3131  Medlemsavgift/Deltagaravgift Familj  3 000,00  3 000,00  1 500,00  -1 500,00
 3140  Youth (Tonår)  6 701,00  5 000,00  1 755,00  -3 245,00
 3150  Scout  3 660,00  5 000,00  600,00  -4 400,00
 3152  Hönö  0,00  10 000,00  0,00  -10 000,00
 3157  Ska Ut  425,00  0,00  0,00  0,00
 3158  Puls  1 500,00  0,00  0,00  0,00
 3180  Kommunala bidrag  45 000,00  45 000,00  43 860,00  -1 140,00
 3185  Bidrag  45 070,00  15 000,00  69 800,00  54 800,00

 S:a Rörelseintäkter  169 733,00  155 000,00  169 487,00  14 487,00

 Direkta kostnader
 4110  Equmenia Lidköping  -4 325,04  0,00  -673,00  -673,00
 4112  Equmenia  0,00  -5 000,00  0,00  5 000,00
 4115  Puls  -6 760,00  -7 000,00  -2 550,00  4 450,00
 4119  Kämpaleken  -960,00  0,00  0,00  0,00
 4120  Lägeravgifter Scout  -28 182,00  -25 000,00  0,00  25 000,00
 4140  Youth (Tonår)  -10 919,00  -10 000,00  -4 761,00  5 239,00
 4148  Barnkör  0,00  -500,00  0,00  500,00
 4150  Scoutmaterial  -32 413,15  -15 000,00  -67 517,11  -52 517,11
 4152  Hönö  -3 000,00  -15 000,00  0,00  15 000,00
 4155  Söndagsskolan/Vardagsrummet  -12 682,75  -3 000,00  -1 820,00  1 180,00
 4194  Medlavg Equmenia  -8 155,00  -9 000,00  -4 150,00  4 850,00
 4196  Equmenia region  0,00  0,00  -300,00  -300,00
 4198  Hyresbidrag  -46 000,00  -46 000,00  -46 000,00  0,00
 4199  Lönebidrag  -24 000,00  -24 000,00  -24 000,00  0,00

 S:a Direkta kostnader  -177 396,94  -159 500,00  -151 771,11  7 728,89
 Bruttovinst  -7 663,94  -4 500,00  17 715,89  22 215,89

 Övriga externa kostnader
 6250  Kontorsmaterial  0,00  0,00  -752,00  -752,00
 6570  Bankkostnader  0,00  0,00  -803,20  -803,20

 S:a Övriga externa kostnader  0,00  0,00  -1 555,20  -1 555,20
 Rörelseresultat  -7 663,94  -4 500,00  16 160,69  20 660,69
 Resultat efter finansiella poster  -7 663,94  -4 500,00  16 160,69  20 660,69
 Beräknat resultat  -7 663,94  -4 500,00  16 160,69  20 660,69

 Finansiella poster
 8999  Årets resultat  7 663,94  0,00  -16 160,69  -16 160,69
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 Equmenia Lidköping  Balansrapport  Sida: 1
 Räkenskapsår: 200101-201231  21-01-04  21:06

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 200101-201231  Senaste vernr: 101

 Ing balans  Perioden  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 1910  Handkassa  2 427,00  -1 188,00  1 239,00
 1920  Bankkonto  440,00  -440,00  0,00
 1930  Penningmarknadskonto  38 379,74  17 788,69  56 168,43

 S:a Omsättningstillgångar  41 246,74  16 160,69  57 407,43

 S:A TILLGÅNGAR  41 246,74  16 160,69  57 407,43
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 Eget kapital
 2010  Eget kapital  -48 910,68  7 663,94  -41 246,74
 2099  Redovisat resultat  7 663,94  -23 824,63  -16 160,69

 S:a Eget kapital  -41 246,74  -16 160,69  -57 407,43

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -41 246,74  -16 160,69  -57 407,43
 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



Val inför 2021 

Styrelse - ungdomsrådet 
Ordförande: Benjamin Götesjö 
Vice ordförande: Hilma Wahll  
Kassör: Simon Hahl 
Ledamöter: Judit Dalemo, Magnus Dalemo (kårchef), Sofia Dalemo (söndagsskolan), Anders 
Gruvberger, vakant 
Suppleanter för Sofia Dalemo: valda ledare för söndagsskolan 
Suppleanter för Magnus Dalemo: valda ledare för scout 
Representanter utan rösträtt: ungdomsledare, ungdomspastor, styrelserepresentant 

Revisorer 
Ola Nilsson-Hektor, vakant, revisorsuppleant Samuel Marklund 

Registeransvarig 
Rebecka Appelfeldt (huvudansvarig), Matilda Andin, Axel Ekholm 

Valberedning 
Carolin Leckström, vakant 

Söndagsskolan 
Sofia Dalemo (sk), Britt Ericsson, Eva Falk, Anders Gruvberger, Zane Viskere-Briede, vakant, 
vakant, vakant, vakant 

Barnkören 
Frida Vennman (sk) 

Scout 
Kårchef: Magnus Dalemo 
Hasslösa: Kent Holst (hl), Magnus Hermansson, Åke Johansson, Irén Stenseke, Valter Eklund 
Truvegården: Leif Granevik (hl), Axel Ekholm, Magnus Dalemo, Hilma Wahll, Stephanie Narse, 
Judit Dalemo, Carolin Leckström, Alma Liderud, vakant 

Youth (Tonår) 
Carolin Leckström (sk), vakant, vakant, vakant 
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Puls 
Judit Dalemo, Hilma Wahll 

Hemgrupp 
Ungdomsledare och ungdomspastor 

Equmenia väst regionstämma 
Vakant 

Equmenias riksstämma 
Vakant 
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Budget 2021 
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 Equmenia Lidköping  Resultatrapport  Sida: 1
 Räkenskapsår: 210101-211231  21-01-10  15:58

 Intern rapport
 Preliminär

 Datum: 210101-210101
 Årsbudget

 Rörelsens intäkter
 3110  Kollekt  2 000,00
 3113  Gåvor  15 000,00
 3114  SMU fadder  15 000,00
 3116  Städkampanj  10 000,00
 3120  Lägeravgifter Scout  10 000,00
 3130  Medlemsavgift/Deltagaravgift  12 000,00
 3131  Medlemsavgift/Deltagaravgift Familj  3 000,00
 3140  Youth (Tonår)  5 000,00
 3150  Scout  5 000,00
 3180  Kommunala bidrag  45 000,00
 3185  Bidrag  10 000,00

 S:a Rörelseintäkter  132 000,00

 Direkta kostnader
 4112  Equmenia  -3 500,00
 4115  Puls  -7 000,00
 4120  Lägeravgifter Scout  -15 000,00
 4140  Youth (Tonår)  -10 000,00
 4148  Barnkör  -500,00
 4150  Scoutmaterial  -15 000,00
 4155  Söndagsskolan/Vardagsrummet  -3 000,00
 4194  Medlavg Equmenia  -8 000,00
 4198  Hyresbidrag  -46 000,00
 4199  Lönebidrag  -24 000,00

 S:a Direkta kostnader  -132 000,00
 Bruttovinst  0,00
 Rörelseresultat  0,00
 Resultat efter finansiella poster  0,00
 Beräknat resultat  0,00



Mål och verksamhetsplan 2021 

För verksamhetsåret 2021 hoppas styrelsen att Equmenia Lidköping ska kunna 
bedriva följande verksamhet (utifrån pandemins utveckling):  

- Söndagsskola  
- Barnkör 
- Youth (tonårsaktiviteter på fredagskvällar) 
- Ungdomsmöten och ungdomshelger för tonåringar  
- Hemgrupp – bön-/samtals-/diskussionsgrupp för tonåringar  
- Scout (i Hasslösa missionshus och på Truvegården)  
- Scoutläger  
- Nyårsläger  
- Sommarläger för tonåringar 
- Familjegudstjänster, minst en söndag per termin 
- Innebandy i De la Gardies gymnastiksal för ungdomar, inklusive ensamkommande 

flyktingungdomar  
- Tonårsverksamhet under sommaren på Skogshyddan (i samarbete med LKS – Lidköpings kristna 

samarbetsråd)  
- Däckbytardag eller annat initiativ för att samla in pengar till föreningen, höst och vår  
- Ledardagar, för att peppa, tacka, och inspirera alla ideella krafter  
- Delta i församlingens verksamheter Vardagsrummet och konfirmation 

Alla våra lokaler är handikappanpassade och vår verksamhet är alkohol- och drogfri  

Målsättning: Vi vill presentera det kristna budskapet på ett enkelt och relevant sätt, samt 
ge barn och ungdomar i Lidköping en meningsfull fritid, genom att verka för goda 
förebilder, personlig utveckling, och goda relationer till sig själv, sina medmänniskor och 
naturen, allt i en miljö där alla är välkomna oavsett bakgrund. 
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