
 

Häng med till Lettland på mission! 

 

Den 8 Juli - 18 Juli är det dags! 

 

Nu bär det äntligen av till Lettland. Under 10 dagar kommer vi att resa till 
Lettland för att besöka familjer och församlingar i de östra delarna av landet 
samt att delta i ett sommarläger med ungdomar från hela Baltikum med 
omnejd. Staden som vi kommer vara i och kring heter Daugavpils som är 
landets näst största stad. Där kommer vi att ha New Life församlingen som bas 
som flera församlingar i Dalarna har haft kontakt och samarbete med sedan 
strax efter Sovjetunionens fall.  
 

Syftet med resan är att ungdomar ska växa i tro, se omvärlden samt praktiskt 
få göra insatser för människor i utsatta situationer. Åldersgränsen för resan är 
13 år (årskurs 7). 
 

Inför resan samlas vi förmiddagen den 8e juli för bön och info i Pingstkyrkan 
Leksand. Därefter kommer vi att åka med bilar till Värtahamnen i Stockholm 
där vi kommer att köra ombord på en av de reguljärfärjorna som går mellan 
hamnen och Riga dagligen. Vi åker med personbilar med chaufförer som gjort 
resan tidigare samt har god vana av bilkörning. Vi kommer spendera första 
natten på färjan över Östersjön. Förmiddagen den 9e åker vi igenom landet till 
de östra delarna (ca 3h resa). När vi kommer fram så stationerar vi oss i kyrkan 
där vi kommer spendera de 3 första nätterna. Under torsdag - söndag så 
kommer vi att besöka familjer och församlingar runtom i kommunen. 
Dagsaktiviteterna kan variera, men det kan involvera saker som klädutdelning, 
matutdelning, besök i husförsamlingar eller besök och gudstjänster i 
församlingar. På söndagen den 12e så kommer vi att åka några mil utanför 
staden till den lägergård som församlingen driver. Vi kommer där att delta på 
ett av de sommarläger som församlingen har för ungdomar. Lägret kommer 
involvera sport, bad, kvällsmöten och olika bibelstudier. Vi kommer att bo i tält 
med tillgång till toaletter och duschar som finns på lägergården. På fredagen 



  

Mer information finns på www.leksandpingst.se/lettland 

den 17e kommer vi att åka från lägret under förmiddagen mot Riga och ta 
samma färja tillbaka till Sverige. Lördagen den 18e beräknas vi vara hemma i 
Dalarna under eftermiddagen. Kostnaden för resan kommer att vara 2500: - för 
mat, boende och resor.  

 

Ledargruppen kommer att bestå av ledare och hjälpledare som alla har 
erfarenhet av korttidsmission i någon form där några tidigare varit i Lettland 
och som alla har erfarenhet av ungdomsarbete i församling. Robin Malm som 
har åkt till Daugavpils i över 25 års tid kommer att finnas med och hjälpa 
ledargruppen. Robin talar hygglig ryska och har god kännedom om området 
och människorna som vi kommer att arbeta tillsammans med.  

Mer detaljerad information om tider, platser och liknande kommer att skickas 
ut närmare avresan.  

 

Avgiften för resan kan betalas in på Pingstkyrkans Bankgiro: 5351 – 9013 
tillsammans med namn och personnummer för deltagaren. Man kan även 
swisha avgiften till 123 173 31 87. Denna behöver vara betald senast söndagen 
22/3 så att vi kan boka bilplatser och hytter på färjan. Detta är också sista 
anmälningsdag.  

Det kan även vara bra att se över sitt pass då det stundvis kan vara långa köer 
hos polisen för att utfärda ett nytt samt att ansöka om ett europeiskt 
försäkringskort. EU-kortet kan beställas utan kostnad hos Försäkringskassan. 
Se även till att ni har en giltig reseförsäkring. Oftast så täcks denna av 
hemförsäkringen. 

Om ni har några funderingar eller frågor så tveka inte att höra av er till Anton 
Bergstrand på anton@leksandpinst.se eller 070 722 33 37. 

 

Varmt välkomna att hänga med på en rolig och inspirerande resa! 

 

/Anton Bergstrand, ungdomsledare i Leksands pingstförsamling och Robin 
Malm, ordförande för Missions10:an och pastor i Filadelfia Djurås 
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Förnamn*:         * 
- Obligatoriskt fält 

Efternamn*: 

Personnummer (10 siffror) *: 

Telefonnummer*:  

Adress*: 

Postnummer*: 

Eventuell matallergi: 

Övrigt som är bra för ledarteamet att veta: 

 

Vårdnadshavare 1: 

Vårdnadshavares namn*: 

Vårdnadshavares telefonnummer*: 

Vårdnadshavares epost*: 

Härmed godkänner jag som vårdnadshavare att ovanstående deltagare får 

genomföra angivna resa*. 

 

__________________________________________ Datum*:  

 

Vårdnadshavare 2: 

Vårdnadshavares namn*: 

Vårdnadshavares telefonnummer*: 

Vårdnadshavares epost*: 

Härmed godkänner jag som vårdnadshavare att ovanstående deltagare får 

genomföra angivna resa*. 

 

__________________________________________ Datum*: 

Information om deltagaren.         

Målsmans godkännande (om under 18 år) 


