
Fotboll för alla - inte bara i Linghem 

                                        

                                      har funnits sedan 2008 och är en second hand-butik som drivs av Linghemskyrkans 

församling vilken utgör en del av Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan). I Magasinet jobbar 

alla ideellt och all behållning går till olika missionsprojekt i bl. a. Rumänien, Venezuela och Kongo.  

Magasinets säljyta är ca 500 kvm och finns belägen 400 m från Lingheden vid  

Linghems station. 

I samband med Linghems-Cupen har vi av Linghems SK givits möjlighet att  

aktualisera ett fotbollsprojekt i Kongo som Magasinet stöttar ekonomiskt.  

Det är Equmeniakyrkan som bedriver projekt med fotbolls- och ledar- 

utbildning på plats i Kongo. Svenska volontärer reser ner till de afrikanska  

ungdomarna för att ge dem möjlighet att inom fotbollens ramar träffas och  

utvecklas som enskilda människor och i grupp samt att i förlängningen  

kanske även ta ansvar som ledare. 

Magasinet är öppet som vanligt på lördagen kl 10Magasinet är öppet som vanligt på lördagen kl 10Magasinet är öppet som vanligt på lördagen kl 10---14 och där kan du bl.a. hitta böcker, serietidningar, 14 och där kan du bl.a. hitta böcker, serietidningar, 14 och där kan du bl.a. hitta böcker, serietidningar, 

spel och leksaker. Alla inkomster i Magasinet under lördagen går till fotbollsprojektet. spel och leksaker. Alla inkomster i Magasinet under lördagen går till fotbollsprojektet. spel och leksaker. Alla inkomster i Magasinet under lördagen går till fotbollsprojektet. Det kommer  

finnas representanter för fotbollsprojektet på plats vid Lingheden under cupen, kom gärna dit och prata 

och ställ frågor. Vill du skänka en gåva till projektet kommer det finnas en bössa på plats.   

 

 

 

 

 

Magasinet har också en speciell önskan till er som klubbar, lag och föräldrar: ta gärna med Magasinet har också en speciell önskan till er som klubbar, lag och föräldrar: ta gärna med Magasinet har också en speciell önskan till er som klubbar, lag och föräldrar: ta gärna med    

begagnade fotbollsskor, tröjor, byxor, strumpor, lagställ, slitna bollar eller annat som vi kan se till att begagnade fotbollsskor, tröjor, byxor, strumpor, lagställ, slitna bollar eller annat som vi kan se till att begagnade fotbollsskor, tröjor, byxor, strumpor, lagställ, slitna bollar eller annat som vi kan se till att 

det transporteras ned för att göra nytta i projektetdet transporteras ned för att göra nytta i projektetdet transporteras ned för att göra nytta i projektet. . . Vi har redan nu fått in en del säckar med avlagda 

lagställ samt ett par nätkassar med bollar från en klubb. Självklart tackar vi på förhand för att kläderna är 

hela och tvättade. Tala om detta i klubben och familjen så tar vi emot på plats eller hämtar upp senare 

under säsongen. 

 

Tillsammans kan vi göra livet lite roligare och lättare för andra.   Vi ses på Lingheden!Vi ses på Lingheden!Vi ses på Lingheden!   

 

Med vänlig hälsning 

Magasinet Second Hand  

Frågor? Kontakta Lasse Gustafsson på 0706-64 48 40. 

   magasinetlinghem.se            linghemskyrkan.se            equmenialinghemskyrkan.se 


