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VAR JESUS SCOUT?

Det var han förstås inte eftersom  
han levde långt innan begreppet scouting  

var uppfunnet. Men jag tycker det finns mycket  
som talar för att Jesus i själ och hjärta är scout.  

Tänk dig en lägereld – visst kan du tänka dig Jesus sitta där och samtala.

Tänk dig en scoutpatrull på uppåt 12 personer – visst kan du tänka dig Jesus 

och hans lärjungar som en grupp som sysslade mycket med learning by doing? 

(Lära genom att göra).

Tänk dig en attityd som är typiskt scout – Alltid redo – och visst kan du tänka 

dig Jesus säga och stå för de orden?

Kanske är det inte så konstigt att Equmeniakyrkans och tidigare Missionskyrkans 

barn- och ungdomsarbete till stor del baserats på olika varianter av scouting? 

Den lilla gruppen, förtroendet för varje deltagare, att få växa in i ledarskap, 

nyfikenheten inför det som är större, naturen och andra människor passar ju 

som hand i handske med evangeliet. 
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Det här numret av Kyrkotorget har temat ”Scouter” och är det första av några 

nummer som har fokus på Equmenia, vårt barn- och ungdomsarbete. En nyhet 

som kommit för att stanna i Kyrktorget är den Equmeniasida i bladet som är 

tänkt bl.a. att ersätta en annan trycksak som vi kallat Equmeniabladet och som 

i och med detta upphör. Där kan du finna aktuella händelser i Equmenia och 

kontaktuppgifter till ledare i de olika grupperna, och en del annat.

En annan nyhet i Equmenia i Fristad är att vi siktar på att få igång familjescouting 

några lördagar under våren. Se mer på equmeniasidan om detta och haka 

gärna på. 

Och till sist, för att ge ytterligare ett svar på min första fråga – jag tror mig veta 

att Jesus är med på varje scoutmöte vi har. Så om han inte var scout då, så är 

han det nu.

Per Lundin



VAD ÄR EGENTLIGEN SCOUTERNA?

Scouting grundades av Robert Baden Powell. BP, som han kallas inom scouting, hade 

sin bakgrund i den brittiska armén. Som militär runt om i världen arbetade han lite 

annorlunda. Han ansåg att om man gav människor ansvar så utförde de sina uppgifter 

bättre. Därför utbildade han sina soldater i att jobba i små grupper och ta egna initiativ 

för att lösa problem. BP´s arbetssätt gjorde att han hyllades som en hjälpte när han kom 

hem till England. BP bestämde sig för att jobba vidare med idén att arbeta tillsammans i 

små grupper, patruller. 

År 1907 höll han det första scoutlägret på Brownsea Island med 21 pojkar. Det blev en 

stor succé och intresset för scouting växte snabbt, både bland pojkar och flickor. 1909 

fick en svensk gymnastiklärare, Ebbe Lieberath, tag i boken ”Scouting for boys” där BP 

samlat sina tankar kring scouting och blev så intresserad att han startade scoutverksamhet 

i Sverige. Idag finns det över 60 miljoner scouter spridda i nästan alla jordens länder. 

Trots att det gått över hundra år sedan scoutrörelsen startade känns mycket igen i 

den verksamhet vi bedriver idag. Det mesta utgår från den lilla gruppen, patrullen. Där 

får scouten lära sig olika saker genom att själv få pröva (Learning by doing). Man får 

möjlighet att växa med uppgifterna. Som ung har man en ledare som finns med och 

stöttar och lyssnar, men med tiden får man själv mer och mer gå in i olika ansvarsuppgifter 

och ledarroller. Gemenskapen, friluftslivet och känslan av att vara del av någonting större 

är viktiga delar inom scouting.

Scouting är så mycket mer än att hjälpa gamla tanter över gatan och att knyta knopar. Har 

du ännu inte testat på scoutlivet välkomnar jag dig att komma och prova på det, gammal 

som ung. Scouting är ett äventyr som bara väntar på att upptäckas. Med tre fingrar mot 

pannan hälsar jag dig ”Var redo!”

/Per Ringbo
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ATT PADDLA KANOT 
I OKÄNDA SJÖAR

Att paddla kanot är ett alldeles fantastiskt  
sätt att färdas ute i naturen

Det finns flera sätt att färdats med kanot exempelvis forsränning, tävling eller en stilla 

tur med en kanadensare med packning och i glada vänners lag. Det jag tänker på och 

känner mest för är det sistnämnda. För att det skall bli en bra och trevlig tur bör man ha 

lite kunskap om hur det är att färdas med detta färdmedel. Hur man packar kanoten, hur 

man håller sina extrakläder torra om man skulle välta med kanoten, vara simkunnig, kunna 

lite om livräddning och vem som är skeppare i kanoten. Finessen med att paddla kanot är 

att man kommer så nära naturen och ser naturen från lite annat och nära håll.

En av alla de kanotturer som jag varit med om var när vi paddlade i Östra och Västra 

Nedsjön i Hindås. Vi skulle paddla fredagskväll och lördag. Utgångspunkten var 

kanothuset i Västra Nedsjön. Vi blev lite försenade för en av deltagarna hade vid lek 

hemma fått skräp i ögat och var tvungen att uppsöka akuten först. Så solen hade gått 

ner innan vi kom iväg. Vi paddlade österut mot Östra Nedsjön. Mellan sjöarna fanns en 

grävd kanal för det hade flottats timmer genom sjöarna förr i tiden. För att inte kanalen 

skulle slamma igen så hade den planksatts i botten och på sidorna i början av 1800 talet 

och plankorna var fortfarande synliga cirka 150 år senare. Mellan sjöarna fanns  även en 

damm där det fanns röda näckrosor.

När vi kom ut i Östra Nedsjön var det nästan becksvart, men en fantastisk måne kom 

upp över skogen och vår guide sa att vi var tvungna att hålla oss i månskenet annars 

skulle vi tappa bort varandra. Han visste vart vi skulle men inte vi scouter från Fristad. 

Så det var bara att rätta in sig i ledet. Efter någon timmes paddling kom vi fram till 

övernattningsplatsen som var
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en sandstrand med ett riktigt vindskydd. Precis som på Åsengården. Aldrig har 

väl några medhavda smörgåsar smakat så bra som när vi satt omkring elden och 

åt dessa, eller hur skönt det var att bädda och lägga sig i sovsäcken och sova.

Lördagen ägnades till stor del till åt kanotpaddling då guiden visade oss vilken 

väg de tar när de paddlar genom sjöar och vattendrag för att kommatill Alingsås. 

På tillbakavägen från vindskyddet till kanothuset kunde vi också beskådade röda 

näckrosorna. Vid kanothuset var det bara att tvätta ur kanoterna, packa bilarna 

och åka hemåt, glada och tacksamma för en lyckad helg.

Conny Frick 
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GERD OM  
DÅTIDENS SCOUTER

Jag sitter vid kaffebordet tillsammans med Gerd Englund. Vi pratar om hur det 

var när Gerd började i scouterna.

-Jag började 1956 som scoutledare. Då hette det ” Våra pojkar” och ”Våra 

flickor” och var uppdelat. Som exempel hade pojkar och flickor inte scoutläger 

tillsammans, Pojkarna byggde upp lägret och efter några dagar åkte de hem. 

Lägret togs sedan över av flickorna.

Gerd bodde under en tid i Uppland och startade 1957 en scoutkår på Singö, 

När hon flyttade till Husqvarna var hon scoutchef där i fyra år. Så småningom 

hamnade Gerd i Vänga och där startade hon upp scoutkåren 1970. 

-Hur tycker du att scouting har förändrats under åren?

-Det är mycket mer baserat på friluftsliv idag. Scouterna lagar maten själva, 

bygger själva och får lära sej att ta hand om allting, på ett sätt som var helt 

främmande när jag började som ledare. Det har blivit till det bättre.

-Vill du avsluta med några ord om varför scout är så bra.

-Scouting är förankrat i verkligheten och alla kan vara med.

Tack Gerd för pratstunden.

Intervjuare: Ruben Enochsson
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SCOUTLÄGER 
UPPTÄCKTEN 2022

2004, 2009 och 2022. Vad har dessa årtal gemensamt? Jo 2000-talets tre 

stora scoutläger i Tämta hittills. Först var det Örnen sedan var det Kvarnen och 

nu är det dags för Upptäckten. 30/7-5/8 kommer scouter från hela vår region 

Equmenia Väst att bo i tält och vindskydd hos oss i Tämta.

Att få träffa nya människor, umgås med gamla vänner, laga mat i scoutkök av 

olika slag, bada, spela fotboll, sjunga, gå på gudstjänst, samtala om livet ……. 

Listan kan göras hur lång som helst över vad som händer på ett scoutläger. Det 

enda man kan vara säker på är att man kommer ut på andra sidan lite rikare. 

Inte på pengar men på erfarenheter och vänner. Man växer genom möten.

Under den veckan bygger vi upp ett samhälle med lokala byar som lever 

sina dagar med olika projekt. I detta samhälle finns det mataffär, kiosk, 

sjukvårdsmottagning, funktionärsrestaurang, pastorsexpedition, turistbyrå, 

reception och flera andra inrättningar som finns i vårt vanliga samhälle.

I flera år har vi planerat för att detta läger ska kunna bli av och tänk att snart är 

vi där. Mycket arbete är gjort men mycket arbete ligger framför. Känner du dig 

lockad att vara med och hjälpa till så hör av dig till någon i våra kyrkor så kan 

vi lotsa dig vidare.

Välkommen på läger till oss i Tämta.

Catarina H-Benjaminsson 
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Spaghettikyrka
Ungefär en söndag i månaden kl 12.00-14.00 möts 

vi till spaghettikyrka i Equmeniakyrkan Fristad. Hela 

familjen äter pasta, pysslar, leker och har andakt. 

13/3, 10/4 och 15/15

KidzTime
Lördag 23/4 kl 15.00. Vattenaktiviteter på Solviken

Tonår Fristad
Träffas fredagar i Equmeniakyrkan Fristad 19:30-23:00

För dig mellan 13 och 19 år

Kontakt: Per, 0702-41 57 76

Tonår Tämta
Fredagar 20.30 i Equmeniakyrkan i Borgstena

Tonår från 13 år.

Puls
För dig som vill träna tillsammans med andra.

Tisdagar i Equmeniakyrkan Fristad 8.00-9.00

Kontakt: Carin, 0706-24 02 84

Det händer mycket i vår barn och ungdomsverksamhet 

Equmenia. Här finner du en rad olika aktiviteter som du 

gärna får vara med på om du eller dina barn har åldern inne. 



Scouterna i Fristad
Familjescouting - För alla åldrar.

Vi ses lördagar 14.00-16.00 12/3, 2/4 och 7/5.

Kontakt: Victor Öberg, 0768-55 34 78

Spårarscout - För dig i åk 1-3

Tisdagar jämna veckor 18:30-20:00

Kontakt: Malin, 0704-56 19 34

Upptäckarscout - För dig i åk 4-6

Tisdagar jämna veckor 18:30-20:00

Kontakt: Peter Serrander 0709-25 50 58

Äventyrarscout - För dig i åk 7-9

Tisdagar jämna veckor 18:15-19:45

Kontakt: Maja Carlsson, 0722-22 97 49

Utmanarscout - För dig som är 16 år och uppåt.

Några tisdagar per termin 18:30-20:00

Kontakt: Cajsa, 0722-22 97 39

Scouterna i Vänga
Vänga har scout tisdagar jämna veckor  

kl 18.15-19.45, på Åsengården.

Scouterna i Tämta
Onsdagar 18.00-19.15

Gröngölingar från hösten det år du fyller 5.

Scouter från hösten du fyller 10.
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MARS

2/3 ONS KL. 15.00-17.00 
ONSDAGSCAFÉ

2/3 ONS KL. 18.00 BÖNEKURS – 
OBESVARAD BÖN

4/3 FRE KL. 18.00 
VÄRLDSBÖNDAGEN, PRÄSTGÅRDEN.

6/3 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Ann-Britt Göransson 
sjunger. Nattvard.

9/3 ONS KL. 18.00 BÖNEKURS – 
KONTEMPLATION

Återkommande samlingar varje vecka

Tis kl. 08.00-09.00 Puls

Tis kl. 18.15-19.45 Scout - Äventyrare

Tis kl. 18.30-20.00 Scout – Spårare och Upptäckare

Ons kl. 09.30-10.00 Bön, bröd och bönor

Ons kl. 19.00-20.00 Bön

Fre kl. 19.30-23.00 Tonår

13/3 SÖN KL. 12.00 SPAGHETTIKYRKA

13/3 SÖN KL. 15.00 FÖRSAMLINGENS 
ÅRSMÖTE

13/3 SÖN KL. 18.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar, Anna-Karin och 
Magnus Ryberg sjunger och spelar.

16/3 ONS KL. 18.00 BÖNEKURS – 
LYSSNANDE

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD

Vissa av våra gudstjänster sänds på vår YouTube-kanal som du hittar på www.youtube.com,

sök efter vår kanal Equmeniakyrkan Fristad. För mer exakt info om vilka söndagar som sänds, 

se hemsidan www.equmeniakyrkanfristad.se.
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20/3 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Leif Carlsson predikar vidare om gamla 
testamentet. Gunno Marinder sjunger.

23/3 ONS KL. 18.00 BÖNEKURS – 
ANDLIG KRIGFÖRING

26/3 LÖR KL. 18.00 
EVANGELISTKVARTETTEN

27/3 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST 
MED ALLA ÅLDRAR
Per Ringbo predikar, Ellinor och Mattias 
Andreasson sjunger. Missionskaffe

APRIL

3/4 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Helen Frick och 
Malin Sandbecker sjunger. Nattvard.

6/4 ONS KL. 15.00-17.00 
ONSDAGSCAFÉ

9/4 LÖR KL. 09.30 RETREATDAG 
Liselotte J Andersson leder oss under 
dagen. För mer info sidan 17.

10/4 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Katarina Dahlberg 
sjunger.

10/4 SÖN KL. 12.00 
SPAGHETTIKYRKA

14/4 TORS KL. 19.00 
GETSEMANESTUND
Per Lundin medverkar.

19/3 LÖR KL. 16.00-18.30 
BIBELEFTERMIDDAG MED  
LEIF CARLSSON
Jag fattar ingenting – om svårbegripliga 
berättelser i gamla testamentet. Vi fördjupar 
oss i patriarkerna, våldet och de stora 
berättelserna. Dessutom fikar vi och får ställa 
våra frågor.

Bibelhelg med Leif Carlsson

Den 19-20 mars gästas vi av Leif 

Carlsson som är teolog, bibellärare, 

pastor och författare. Han har bland 

annat varit lärare på Kortebo-skolan 

och har skrivit ett antal böcker. Leif 

kommer att hjälpa oss förstå ett antal 

bibeltexter ur gamla testamentet 

som kan upplevas som svåra. Leif är 

väl värd att lyssna till. Han har stor 

kunskap men också glimten i ögat. 
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Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med

15/4 FRE KL. 10.00 
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Per Lundin predikar.
Sång av Berit Hallqvist

17/4 SÖN KL. 10.00 
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST.
Per Ringbo predikar.
Sång av Rosa och Sven-Arne Johansson

23/4 LÖR KL. 15.00 KIDS TIME
Vattenaktiviteter på Solviken

24/4 SÖN KL. 10.00 
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
Per Lundin, Per Ringbo och 
konfirmanderna medverkar. Anneli 
Bergnell och Jonas Birgersson sjunger 
och spelar. Missionskaffe.

30/4 LÖR KL. 19.00 
VALBORGSFIRANDE I 
STATIONSPARKEN

30/4 LÖR KL. 20.00 VÅFFELCAFÉ 

30/4 LÖR KL. 21.00 
GOSPELKONSERT

MAJ

1/5 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Dawei Zhang predikar. Johanna och 
Mikael Baronowsky sjunger och spelar. 
Nattvard

8/5 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Sara och David Åström sjunger, spelar 
och delar tankar med oss.

15/5 SÖN KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. Anna Wing sjunger.

21/5 9.00 LOPPMARKNAD

22/5 KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar.   
Sång av körprojektet.

29/5 KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Lundin predikar. 
Sång av Lovsångsbandet-.
Missionskaffe.

JUNI

5/6 KL. 10.00 GUDSTJÄNST
Per Ringbo predikar. Jan Dalqvist sjunger. 
Nattvard.
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RETREATDAG 
- GENOM DÖD TILL LIV

Den 9 april erbjuder vi en retreatdag mellan 10.00 och 18.00 under 

ledning av Liselotte J Andersson.

Passa på att få vara med om en dag i stillhet inför Gud som en 

förberedelse för stilla veckan, eller som Liselotte hellre kallar den – 

Stora veckan. 

Vi önskar att man helst avsätter dagen i sin helhet, men det är ok 

att komma till enskilda samlingar så länge man respekterar att vi är i 

tystnad under dagen.

Programmet för dagen ser ut som följer:

9.30-10.00  Drop in med enkelt kaffe

10.00 Vägledning

12.00  Middagsbön

13.00  Lunch

14.30 Kort pilgrimsvandring

16.00 Vägledning

 Kaffe

17.30 Avslutande bön- och nattvardssamling

Vill du vara med under dagen vill vi ha din anmälan till Per Lundin 

på 0702-41 57 76 senast 3/4. 

Välkommen!



MARS

3/3 TORS KL 18.30 ÅRSMÖTE

6/3 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Mikael Nilsson predikar. Vi sjunger 

tillsammans.

Samtal vid kyrkkaffet utifrån 

Equmeniakyrkans ”Färdplan”

15/3 TIS KL 19.00 BÖN

20/3 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Lise-Lotte Pyre’n- Englund predikar

Sång av Felicia Johanson, kompad av 

Helen Frick

22/3 TIS KL 19.00 BIBELSAMTAL MED 
SVANTE BJÖRKQUIST

APRIL

10/4 SÖN KL 9.00 KYRKFRUKOST

Efter en gemensam frukost lyssnar 

vi till en webb-predikan av Thomas 

Sjödin. Tema: ”Den som hittar sin 

plats tar ingen annans”

15/4 FRE KL 10.00  

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST

Tillsammans med Equmeniakyrkan 

Borgstena

Rebecka Benjaminsson predikar

Sång av Gunno Marinder, kompad av 

Marita Karlsson. Nattvard.

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

I dessa ovissa tider kan programmet ändras med kort varsel. 

Vi försöker sprida informationen t.ex. i predikoturen i Borås Tidning m.m.
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17/4 SÖN KL 10.00 

PÅSKDAGSGUDSTJÄNST

I EQUMENIAKYRKAN BORGSTENA

Rebecka Benjaminsson-Larsson 

predikar

Sång av ”Påskdagssångarna”

24/4 SÖN KL 10.00
EQUMENIAKYRKORNAS 

KONFIRMATIONSHÖGTID

I Equmeniakyrkan Fristad

26/4 TIS KL 19.00 BÖN

30/4 LÖR KL. 19.00 

VALBORGSFIRANDE

Arr. Tillsammans med Tämta Kyrka och 

Hembygdsföreningen

Mer info kommer…

MAJ

8/5 SÖN KL 10.00 GUDSTJÄNST

Medverkan av Berit Karlsson (från 

Tjörn) m.fl.

17/5 TIS KL 19.00 BÖN

26/5 TORS KL 9.30 GEMENSAM 

GÖKOTTA PÅ MAJES

Lena-Maria Olsson-Floberg predikar

Sång av Monika och Hasse Linnros

Kaffe i scouternas kök

  

.
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VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

MARS

2/3 ONS KL. 18.00 MÄSSA  
I VÄNGA KYRKA.

6/3 SÖN KL. 09.30 GUDSTJÄNST  
I KYRKSTUGAN. 

Carl-Göran Ekberg,  

sång Ulf och Berit Hallqvist.

13/3 SÖN KL. 18.00 MUSIK- 

GUDSTJÄNST I VÄNGA KYRKA.

27/3 SÖN KL. 09.30 GUDSTJÄNST  

I VÄNGA KYRKA.

APRIL

2/4 LÖR KL. 09.00  
STÄDDAG PÅ SÄVSJÖVIK. 

Ta med fikakorgen.

5/4 TIS KL. 18.15 SCOUT- 
GUDSTJÄNST PÅ ÅSENGÅRDEN.

13/4 ONS KL. 18.00 
PÅSKVANDRING. VÄNGA KYRKA.

14/4 SKÄRTORSDAG KL. 19.00  
GETSEMANESTUND PÅ 

SÄVSJÖVIK. 

Carl-Göran Ekberg.

20



15/4 LÅNGFREDAG KL.15.00  

GUDSTJÄNST I VÄNGA KYRKA.

17/4 PÅSKDAGEN KL. 09.30 
GUDSTJÄNST I VÄNGA KYRKA.

24/4 SÖN KL. 10.00 
GEMENSAM GUDSTJÄNST MED 
EQUMENIAKYRKORNA I BYGDEN 
I  FRISTAD.

MAJ

1/5 SÖN KL. 19.00 VÅRFIRANDE 
MED MANSKÖREN PÅ SÄVSJÖVIK. 

Våreld och Servering.

8/5 SÖN KL. 15.00 GEMENSAM 

GUDSTJÄNST PÅ SÄVSJÖVIK.

15/5 SÖN KL. 18.00 
MUSIKGUDSTJÄNST I VÄNGA 

KYRKA.

26/5 KRISTIHIMMELSFÄRDSDAG 
KL. 09.30 GÖKOTTA PÅ SÄVSJÖVIK.
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ELNA OM 
NUTIDENS SCOUTER

Vi tog oss en pratstund med en nytillkommen scout som nu gör sin första 

termin som spårarscout. Elna Lyckelid är 7 år och kan då börja i en av 

Equmeinas scoutgrupper. 

Vad är scouterna?

Scouterna är där man får lära sig lite andra saker som man inte vet. Man får 

upptäcka och tälja. 

Hur är det att vara med i scouterna?

Det är roligt. Man får hitta på lekar och vara med varandra. Man får också 

lära känna nya kompisar. 

Vad gör ni på scouterna?

Vi leker, myser, bakar och samlas ofta runt elden. Vi är alltid ute och det är 

roligt. Vi brukar vara antingen i skogen, bakom kyrkan eller på en grusplan. 

Varför vill du vara med i scouterna?

Jag vill vara med för att det är roligt och vi får göra spännande saker. 

Ser du fram emot att få åka på scoutläger?

Det gör jag väldigt mycket. Det låter spännande att få sova i tält och gå på 

vandringar. Jag tror man får åka på läger när man är lite äldre, kanske när 

man går upptäckarscouterna... 
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Stora vägen 24, Fristad 
033-26 04 00

en av Borås bästa biltvättar 
med dubbelvaxprogram och 
skinande resultat!

KOM IN OCH PROVA
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Uthyrning av husvagnar 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 
Torbjörn Johansson 

Mölarp Fristad Tel 0708-260359 

 

 

Telefon: 0707-72 28 67 
E-post: ak@akryberg.se 

 
 

 

SVANTE GRÄVARES DÄCKSIDA 
Det ”lilla” däckföretaget i Tämta,  

med det ”lilla priset”. 
OBS! Begränsade öppettider 

* Dock ”kundvänliga” 
 

Tel: 033-26 20 94 
Mobil: 0707-96 20 94 

 
Service/reparationer av husvagnar och 

släpkärror. Försäljning av släpkärror, gas och 
husvagns tillbehör. 

 

Torbjörn Johansson 
Mölarp Fristad Tel 0708-260359 



KONTAKTINFORMATION

Har du frågor finner du här kontaktuppgifter till 
respektive kyrka. Tveka inte att höra av dig.

EQUMENIAKYRKAN FRISTAD 

Tel. till expeditionen: 033-26 01 29
Tel. till Solviken: 033-26 81 20

Församlingens bg: 809-0052   Swish: 123 463 0646

Equmenia:s bg: 819-0357   Swish: 123 526 1763
Hemsida: www.equmeniakyrkanfristad.se

Pastor Per Lundin
Mobil: 0702-41 57 76

per.lundin@equmeniakyrkanfristad.se

Diakon Per Ringbo
Mobil: 0702-49 11 40

per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se

Kontorist Christin Frick
christin.frick@equmeniakyrkanfristad.se

EQUMENIAKYRKAN TÄMTA

Församlingens bg: 5107-3757   Swish: 123 238 9781

Ordförande Catarina H-Benjaminsson
0708-72 87 91

VÄNGDALA EQUMENIAFÖRSAMLING

Församlingens bg: 5719-2379   Swish: 123 465 3044

Ordförande Ruben Enochsson
Mobil: 0706-21 81 98

Ansvarig utgivare Kyrktorget: Fredrik Lyckelid
Tryck: AB LH Tryck, Ulricehamn

SAMHÄLLSINFORMATION. UTDELAS TILL SAMTLIGA HUSHÅLL.


