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Yvonne Jureheim 
Diakon 
Linjevägen 19 A,  
531 50 Lidköping 
Mobil: 0723-325898 
yvonne.mk@lidkoping.org  
Telefontid tisd o torsd 

Lidköpings Missionsförsamling     

Församlingens   
ordförande 
Lars Stenseke  
Loggatan 5 
531 42 Lidköping 
mobil: 0707-706219 
 

kassör:  
Gunnar Andin  
Sunnersberg Ängebacken, 
53198 Lidköping 
tel. 15086 

Kerstin Bergvall  
Församlingssekreterare 
exp. 0510-22637 
månd-torsd. 8.00-13.00. 
kerstin.mk@lidkoping.org 
 

Samuel Östersjö 
Pastor 
Zettervallsgatan 3 D,  
531 33 Lidköping  
Mobil: 0704-914678  
samuel.ostersjo@gmail.com  
Måndag ledig dag 

Per-Anders (Pea) Karlsson 
Föreståndare 
Skjutbanegatan 5 E,  
531 41 Lidköping  
Mobil: 0704-675644  
pea.karlsson@gmail.com 
 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
mobil: 0730-322 637  
tony.vaktis1@gmail.com  
månd-torsd 7-16  

Erik Ansgar 
Ungdomsledare 
Tunnbindaregatan 6,  
53132 Lidköping  
Mobil: 0704-421331 
erik.ansgar@gmail.com 
Måndag ledig dag 

Equmenia Lidköpings 
ordförande:  
Christian Nilsson 
Stakegatan 3B 
53133 Lidköping 
tel. 0766-269860 
 

kassör:  
Sture Liderud 
Kronhjortsvägen 6 
53157 Lidköping 
tel.: 0510-27559 

Lidköpings Missionsförsamling     

Tidning för Lidköpings  
Missionsförsamling 

 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  
Håkan Hellbergh, Klein Wrangberth, 
Frida Gustafsson, Kerstin Bergvall. 
E-post: hellbergh@telia.com  
 

Manusstopp för nästa nr.: 5 nov.. 



- 3 - 

Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

September 
2 Georges Didier 75 år 
3 Kirsten Gruvberger 80 år 
 
Oktober 
11 Sture Liderud 75 år 
16 Anne-Sofie Hermansson 50 år 
28 Karl-Axel Broberg 90 år 
 
November 
2 Tuula Holmberg 75 år 
11 Tor-Alf Kolmalm 80 år 
19 Stina Liderud 20 år 
21 Dagny Aspelin 75 år 
21 Kurt Andersson 70 år 

Vi gratulerar 

På bekännelse 
 

Naemi Jörgensen 29 juni 2016 
Östbygatan 32 A, 53137 Lidköping 
Tel. 27403. Grupp  G 

Nya medlemmar 

Utflyttade 
Lucas Eriksson 
till Katolska kyrkan i Sverige 
 

Tack för tiden i vår församling! 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

September: Nicolaikyrkan 
Oktober: Missionskyrkan 
November: Baptistkyrkan 
December: Frälsningsarmén 

 Ekumenisk bön 
 

MISSIONSKYRKAN        
en del av Equmeniakyrkan   
 

Esplanaden 3, 531 50, Lidköping 
 

missionskyrkan@lidkoping.org 
 

Expedition:  tel. 226 37 
Vestibul o kök : tel. 658 15 
Ungdomsledare: tel. 266 09 
 

TRUVEGÅRDEN Ingen telefon 
 

HASSLÖSA MISSIONSHUS Ingen telefon 
 

SOMMARHEMMET SKOGSHYDDAN  
tel. 248 42 
E-post:  missionskyrkan@lidkoping.org 
Hemsida:  www.mklidkoping.se 
 

Bankgiro:  
Församlingen:  983 - 0324 
Equmenia:  5306-7187 
 

Bankkonton  
(Sparbanken i Lidköping):  
Församlingen:    8314-7 3300524-0 
Equmenia:  8314-7 3307694-4 

Birgitta Persson 
Född 10 mars 1953, död 12 april 2016 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
2 maj 2016 
 

Sven Löfgren 
Född 8 mars 1921, död 10 juni 2016 
Begravningsgudstjänst i S:t Nicolai kyrka 
28 juni 2016 
 

Calla Johnson 
Född 20 februari 1924, död 14 juli 2016 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
11 augusti 2016 
 

Leif Lennartsson 
Född 9 januari 1942, död 15 juli 2016 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
29 juli 2016 

Hemgångna 

Församlingsmöten   

• Onsdag 28 sept. 19.00 
 

• Onsdag 16 nov. 19.00 
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Pastorns Ruta 
 
 
Efter att ha varit pappaledig under vårterminen 2016 
återvänder jag nu till min tjänst som pastor i Lidköpings 
Missionskyrka. Vilken nåd att få ha ett arbete som man 
älskar. Att få återvända med lätta steg till sin arbetsplats 
är en ynnest, och med sådana arbetskompisar kan man 
inte hoppas på bättre. 
 

Lägg till detta, att få arbeta med livsviktiga frågor där 
val och planering gör skillnad, så kommer jag till slut-
satsen: Jag älskar mitt jobb.  
 

Den lokala församlingen är hoppet för världen. Detta är 
min fasta tro och övertygelse. Och här får vi vara med, 
allesammans, oavsett kön, ekonomi, nationalitet eller 
inriktning. Detta har vi alla blivit varse om det senaste året. Vi på Missionskyrkans 
kontor arbetar mycket med frågor och utmaningar som härstammar från konflikter i 
Irak/Iran/Syrien/Afghanistan/Pakistan och förtrycket av romerna i Europa.  
 

Jag är så oerhört stolt över vad Missionskyrkan i Lidköping får betyda för alla våra 
nytillkomna vänner. Och vi fortsätter med vårt integrationsarbete under höstterminen. 
Varför är det då viktigt att välkomna den som kommer hit under olyckliga omständig-
heter? Jo för att… Jesus säger: Kom till mig, alla... 
 

Kom till mig - säger Jesus. Detta är hans ständiga inbjudan. Kom hit. Närheten till Je-
sus ger allt dess rätta plats och vårt perspektiv rätas upp och rätas ut. Vi ser varandra i 
det eviga ljuset. Och i det ljuset, som Jesus är, han som sa: Jag är världens ljus! - ser vi 
att vi egentligen inte är av olika slag, vi är samma, vi är syskon! Detta är också det 
synsätt som Jesus har. Gång på gång läser vi hur Jesus kallar sina medmänniskor för 
min dotter, eller min son. Han refererar till främlingar som om de vore medlemmar i 
hans direkta familj. Detta gör han eftersom han är allas vår far och det gäller inte bara 
oss, vi som är medborgare i Sverige eller medlemmar i Missionskyrkan, nej det gäller 
alla.  
 

Därför är det just så vi ska se på varandra. Min bror, min syster, min gamla moster 
eller gamle farfar. Så välkommen till höstterminen kära familjemedlem. Välkommen in 
i värmen. 
 

Kom till mig - Citat Jesus Kristus, Guds son. 
 

Kärlek. Pea Karlsson 
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"Att bli föräldralös vid 11 års ålder – min 
väg ur krisen" är temat för höstens kvinno-
frukost i Missionskyrkan.  
 

Vi får lyssna till Ewa Bylander från Halm-
stad, som berättar om hur hon förlorar båda 
sina föräldrar genom en bilolycka och vad 
som händer när man trycker undan all 
sorg…barn glömmer ju. Livet och sorgen 
kom ifatt henne 25 år senare. Efter flera år 
med ”högt tempo” blev hon utbränd med 
sjukskrivning som följd. Ewa hittade så 
småningom vägen tillbaka till ett mer ba-
lanserat liv. 
”Att få dela med mig av mitt liv, mina erfa-
renheter känns meningsfullt. Alla har vi 
vårt livs historia och jag vill med min be-
rättelse ge tröst, hopp och livsglädje. 
Kanske kan det hjälpa någon, att möta sin 
sorg eller komma vidare efter en tragedi. 
Livet är randigt, där sorg och glädje går 
sida vid sida.” 
 

Ewa är smålänning men flyttade till Halm-
stad 1986 med sin man för att arbeta på 
Gullbrannagården. Hon har pendlat till 
Jönköping, Stockholm och Göteborg under 
flera år och bl.a. arbetat som VD på Vecko-
magasinet Petrus, som projektledare på 
Elmiamässan och också drivit ett företags-
nätverk. Nu är hon tillbaka i Halmstad på 
heltid. Där arbetar hon som VD/platschef 
på Gullbrannagården, en semester- och 
konferensanläggning.  
 

Varmt välkomna lördagen den 12 novem-
ber kl. 9.00. Biljetter finns att köpa i Miss-
ionskyrkan ons. den 26 okt. kl. 18.00-19.00 
och om det finns biljetter kvar också tors. 
den 27 okt. kl. 10.00-11.00.   

STÄDDAG 
i Missionskyrkan. 
Lördagen den       
15 oktober  
Kl. 8.30-12.00 

Kvinnofrukost 

Att Hyra! 
 

4-rumslägenheten på Truvegården  
är ledig fr.o.m. 1 november.  

 

Boende i lägenheten ansvarar för  
en del vaktmästaruppgifter och  
uthyrningar av Truvegården. 

 

Vid frågor kontakta  
Missionskyrkans expedition 
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Under höstterminen 2016 vill vi satsa på 
två saker.  
 

Det första är ett fortsatt integrationsarbete. 
Vi är mitt i en unik period för vårt land. Vi 
har fått många flyktingar till Lidköping det 
sista året och detta påverkar vår kyrka mar-
kant. Våra gudstjänster besöks av männi-
skor med ursprung i andra länder och trad-
itioner. Detta är vår stora glädje men också 
utmaning. Därför kommer vi att fortsätta 
med vårt Café Kontakt under hösten. Varje 
tisdagskväll kl.19 bjuder vi till samtal, bak-
ning, musik, spel, lek och gemenskap. Hit 
är du varmt välkommen! Vi behöver din 
närvaro på dessa samlingar.  
 

Det andra är en inbjudan till att låta bibel-
ordet få en lite större del i våra liv. Varje 
torsdagkväll kl.19 kommer vi att ha Bibel 
& Bröd. En samling som börjar i kyrksalen 
och som sedan fortsätter i festvåningen. 
Huvudtalare på dessa torsdagar är Torsten 
Åhman, flankerad av Gunnar Andin och 
Pea Karlsson. Här kommer vi att ta del av 
en bibelutläggning utifrån talarnas favorit-
kapitel. Därefter bjuds vi till fika med sam-
tal kring borden och kvällen avslutas med 
en frågestund. Samlingen är slut senast 
20:30.Varmt välkommen att delta i dessa 
samlingar. 
 
Café-bussen kommer även denna termin att 
anordna soppluncher i Missionskyrkan på 
onsdagar kl.12.  
I anslutning till lunchen kommer det att 
vara en ekumenisk Sinnesrogudstjänst i 
Missionskyrkan kl.12:45. Här kommer det 
vara medverkande från de olika kyrkorna i 
Lidköping, gudstjänsten följer sinnesrokon-
ceptet och är öppen för alla. 
 

Pea Karlsson 

Höstupptakt 
 

Längtar du efter ett hembesök? 

Hembesök och samtal 
 

Det finns flera möjliga tider 
tis och tors kl. 14.00 – 16.30. 
 

Välkommen att ringa!  
Missionskyrkans växel  0510-226 37 
Yvonne Jureheim  0723-32 58 98 
Pea Karlsson 0704-67 56 44 

Längtar du efter en pratstund i telefonen?  

Det finns flera möjliga tider 
tis och tors kl. 14.00 – 16.30. 
 

Välkommen att ringa!  
Missionskyrkans växel  0510-226 37 
Yvonne Jureheim  0723-32 58 98 
Pea Karlsson 0704-67 56 44 

Längtar du efter en ”personlig besöksvän”? 

Yvonne ordnar i samråd med dig  
en vän som, vill besöka dig. 
 

Välkommen att ringa!  
Missionskyrkans växel  0510-226 37 
Yvonne Jureheim  0723-32 58 98 

Längtar du efter ett ”personlig samtal”? 

- behov av stöd i livet     (stödsamtal)  
- när det gör ont i själen  (krissamtal)   
- tankar om kristen tro       (vägledning) 
 

Inga-Lise Albertsson 0709-72 49 77  
Ulla Andin  0706-61 10 46  
Monika Eriksson 0733-62 26 91 
Kirsten Gruvberger 0510-680 58 
Yvonne Jureheim 0723-32 58 98  
Pea Karlsson  0704-67 56 44  
Anita Landström 0768-19 50 60  
Kristina Lindahl 0510-142 30  
Samuel Östersjö 0704-91 46 78 
 

Välkommen att ringa! 
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Middags-rally  
“A� växa i en varm gemenskap” i prak	ken  

Söndagen den 2 oktober 2016  

 
Nu är det dags för favorit i repris! 
Vi samlas till gudstjänst i kyrkan kl. 11:00. Efter gudstjänst och kyrkkaffe åker du till ett 
hem som tilldelats dig för att äta middag och sedan vidare till ett annat hem för att äta ef-
terrätt. Alternativt så är det du själv som tar emot middags- eller efterrättsgäster. 
 

Du anmäler dig till dagen genom att lämna talongen (du hittar den på sista sidan här i tid-
ningen) i en låda i kyrkan märkt ”Middagsrally” eller till någon av oss i gruppen.  

Senast 18 september behöver vi ha din anmälan. 
Känner du dig osäker på att åka någonstans själv så anmäl dig gärna tillsammans med 
någon annan person.  Var beredd på att du kan behöva ta dig till ställen utanför Lidköping 
så ta med dig bil eller kryssa i att du saknar bil.  
 

Kostnaden för dagen: från 50 kr och uppåt. Pengarna går oavkortat till församlingens 
verksamhet. Betalning, genom kontanter-swish-kollektomat, sker i kyrkan i samband med 
att man får sitt kuvert med adresser för dagens middag och dessert.  
 

Tider att ha koll på:  
10:30 Kuvert med adresser för dagen delas ut i Musiksalen 
11:00 Gudstjänst med kyrkkaffe 
13:00 Middag hos någon 
15:30 Efterrätt hos någon annan 
  

 Vill du fråga något? Ring gärna oss:   Camilla Liderud  070-212 48 63 
  Marie Nytomt    073-204 50 86 
  Irén Stenseke     070-691 11 59  
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4 Söndag 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
med nattvard, Pea Karlsson, Samuel  
Östersjö, Hanna Amnerud, söndagsskola, 
kyrkkaffe 
 

6 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Nicolaikyrkan 
18.00 SCOUTSTART  
på Truvegården o i Hasslösa 
18.00 Café KONTAKT bör jar  igen 
 

7 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCHEN  
börjar. Arrangeras av Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med Bibelutdelning till nya konfirmander, 
Samuel Östersjö, Erik Ansgar,  
Emy Karlsson, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

13 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
18.00 Café KONTAKT  
 

14 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
 

15 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

18 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Mia Lindstedt,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

20 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT  
 

               Gudstjänster 

1 Lördag 
18.30 RE-ENTRY Ungdomsmöte 
 

2 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard.  
Pea Karlsson, Hanna Amnerud, söndags-
skola, kyrkkaffe, Middagsrally (anmälan) 
 

4 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.00 Café KONTAKT  
 

September 

Oktober 
 

21 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Gun-Britt o Lars-Erik Holgersson 
 

22 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

24 Lördag 
18.00 KVÄLLSMÖTE  
med Henning Gustavsson.  
Arrangeras av Café-bussen 
 

25 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  

…  
Ingemar Lindahl, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

27 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT  
 

28 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
arr. Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE  
 

29 Torsdag 
14.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
inbjudna till Nicolaigården  
(OBS! dag o tid) 
19.00 BIBEL o BRÖD 
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 och möten 

 1 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Baptistkyrkan 
18.00 Café KONTAKT  
 

2 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 
 

3 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

5 Lördag 
15.00 Kaffeservering 
16.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Alla helgons dag. Pea Karlsson, Yvonne 
Jureheim, Ingemar Lindahl  

(Forts. på sidan 10) 

5 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  RPG ALLTRÄFF  
 

6 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

9 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Jan Erixon, Pea Karlsson, Frida o Josef 
Vennman, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

11 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.00 Café KONTAKT  
19.30 Styrelsen 
 

12 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
 

13 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

15 Lördag 
08.30-12.00 Städdag i kyrkan 
 

16 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
…  
musikkåren, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

18 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.00 Café KONTAKT  
 

19 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Fixar-brandis på besök, Linus Persson 
 

20 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

23 Söndag 
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Erik Ansgar, barnkören, 
scoutinvigning, kyrkkaffe 
 

25 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.00 Café KONTAKT  
 

26 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Arbetet med löjrom från Spiken,  
Zane Viskere Briede 
 

27 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

30 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Mia Lindstedt, kyrkkaffe 

 November 
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 December 
 

4 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard, 
Pea Karlsson, Simon Hahl, söndagsskola, 
kyrkkaffe 
 

6 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
på Frälsningsarmén 
18.00 Café KONTAKT  
 

7 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  RPG ALLTRÄFF  
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Musikkåren,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

13 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT  

6 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Hanna Amnerud,  
Kyrkkaffe 
 

7 Måndag 
19.00 Adventskören övar  
 

8 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
18.00 Café KONTAKT  
 

9 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
”Sångerna och vi” Ingemar Lindahl 
 

10 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

12 Lördag 
09.00 KVINNOFRUKOST  
Eva Bylander från Halmstad, förköp 
 

13 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ulla Andin, Mia Lindstedt, söndagsskola, 
kyrkkaffe  
 

14 Måndag 
19.00 Adventskören övar  
 

15 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT  
 

16 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

17 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

20 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Mikael Tellbe, Samuel Östersjö, Emy 
Karlsson, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

(Forts. från sidan 9) 21 Måndag 
19.00 Adventskören övar  
 

23 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
”Som flykting till Sverige” Yonatan 
Yemane från Eritrea 
 

24 Torsdag 
19.00 BIBEL o BRÖD 
 

27 Söndag 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Rune Hellberg, Adventskör-
en, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

30 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH ar r . Café-bussen   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST  
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Julens mat-traditioner, dietist  
Inga-Lill Broberg 
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Det är med stor tacksamhet som vi ser till-
baka på Skogshyddesommaren 2016. 
 

Vi är väldigt glada för alla ekumeniska 
samlingar vi haft under sommaren. Många 
har varit välbesökta, vilket är väldigt roligt! 
 

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till ALLA 
som arbetat på Skogshyddan: Skogshydde-
kommittéen som ansvarat för caféverksam- 
heten, föreståndare Cecilia Larsson och 
hennes medarbetare, samt alla frivilligarbe-
tare. 
 

Vi vill också rikta ett varmt tack till ansva-
riga för Lilla Boden och alla som lagt ner 
många timmar för att det ska bli en bra 
insamling till ”Tänd ett ljus – Syrien” 
 

Vi vill även tacka Daniel Lopez och Stina 
Holmkvist som ansvarat för ungdomssam-
lingarna under sommaren.  
 

Stort tack kära vänner. Ni är till glädje för 
hela vår stad och alla förbipasserande besö-
kare. Gud välsigne er! 

Pea Karlsson 

Skogshyddan 
 

RPG ALLTRÄFF LIDKÖPING  - PROGRAM HÖSTEN 2016 
 

Onsdagen den 7 sept. kl. 15:00 i Pingstkyrkan.  
Glada Toner från Skara 
 

Onsdagen den 5 okt. kl. 15:00 i Missionskyrkan.  
Kerstin Rosén från OPEN DOORS om ”Förföljelser i Världen, berör den oss?” 
 

Fredag 7 okt. kl. 14.00 på Flämslätts stiftsgård, Lerdala. 
Västgöta-Dals RPG-distrikt inbjuder till Höstträff. Stefan Edman kåserar över ämnet 
”Förundran – ett solvarv i skapelsen” Anmälan senast 30 sept. 
 

Onsdagen den 2 nov. kl. 15:00 i Pingstkyrkan.   
Gerd Hjalmarsson från Mariestad.  

Kyrkorna i Lidköping sänder varje vecka 
över Radio Lidköping på 93,8 MHz, samt 
på webb-radio, www.radiolidkoping.se  
tider för de olika sändningarna se NLT. 
 

Närradioandakter 
Måndag till fredag (Missionskyrkan  
ansvarar för andakterna på måndagar). 
 

Vägen genom Bibeln 
Måndag till fredag 
 

Söndagsgudstjänster  
Söndag förmiddag med repriser 

Närradion 
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Sommaren för equmenia Lidköping har varit fantastisk! Många tonåringar samlades på 
Skogshyddan varje onsdag och fredag för aktiviteter och ungdomsmöten. Aktiviteter som 
fotbollsturnering, equadorianska lekar, och musikquiz fanns på programmet.  
 
I början av sommaren åkte många iväg till Hönökonferensen, där vi som tidigare år hyrt ett 
stort fint hus och bott i. Konferensen blandar västkusten med sol, bad, fantastiska kvällsmö-
ten, volleyboll, seminarier, och mycket glass!  
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Scout 
Många förväntansfulla scouter och ledare åkte till Munkaskogsgården utanför Habo på 
scoutläger helgen innan midsommar. Där samlades scoutkårer från olika delar av Västra 
Götaland, ca 300 scouter.  Lägret med OS och Paralympics som tema blev succé! Det 
hölls en stor invigningsceremoni och scouterna fick bl.a. testa på att utföra aktiviteter med 
olika typer av förhinder för att bredda synvinkeln och få större förståelse för andra. Under 
samlingar gavs pengar till Equmeniakyrkans insamlingsprojekt ”Tänd ett ljus, Syrien”, 
och som morot byggdes fler och fler mänskliga pyramider för att symbolisera hur mycket 
pengar som kommit in. Det blev många fler pyramider än vad någon kunnat gissa. Bra 
lägerbål, morgonandakter, projekt, röklukt, och härliga scouter fanns det gott om! 
 

Den 6 september börjar scout igen i Truvegården och Hasslösa, som kommer att vara där 
tisdagar 18.00 framöver. Vill du vara med som scoutledare, eller känner någon som borde 
bli scout? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig! Kårchef är Magnus Dalemo, 
0708787764  

Helgen innan skolan började var Frizon, ”en festival inför Gud”. Tävlingar, aktiviteter, 
seminarium, talkshows och mycket mer på dagarna, samt en mängd konserter på kvällar 
och nätter. En av Frizons styrkor är att ha en underbar mångfald för att passa alla männi-
skor och unga vuxna. Det finns alltid något som passar dig. Tillsammans med över tusen 
andra åkte ett gäng från Lidköping dit, sov i tält på campingområdet och kom hem 
många upplevelser rikare.  

 
För att starta höstterminen åker Tonår iväg på en bussresa med hemlig destination i slu-
tet av augusti, väldigt roligt! Vi ser fram emot en ny termin med mycket spännande akti-
viteter och ungdomsmöten på programmet.  
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Söndagsskolan 

 

Söndagen den 4 september hälsar vi alla barn välkomna tillbaka till söndagsskolan. Vi ser 
fram mot en spännande termin där temat kommer vara berättelserna om barn i gamla och 
nya testamentet. 
 

Vi är så tacksamma glada för barnen som kommer till kyrkan på söndagarna. Om alla 
hade möjlighet att komma varje gång skulle vi bli ca 30 stycken. På listan finns det ytter-
ligare ett tiotal barn som om några år kan börja söndagsskolan  som så småningom kan 
börja söndagsskolan, då de har fyllt tre år. Underbart!  
 

För att kunna lägga undervisningen på en passande nivå längtar vi efter ytterligare några 
ledare/hjälpledare. Då blir det möjligt att göra en bra gruppindelning. Går du i fundering-
ar att hjälpa till, hör av dig till Sofia Dalemo.  
 

Vi ber för barnen, att de får känna sig trygga och värdefulla. Himmelrike tillhör sådana 
som de! 

Konfirmation 
Söndagen den 5 juni avslutades konfirmationsåret 15/16 med en högtidlig konfirmations-
gudstjänst. Vi hade ett riktigt fint år tillsammans med dessa underbara konfirmander! 

 
Nu när ett nytt läsår drar igång, så påbörjas ett nytt konfirmationsår. Söndagen den 11 
september kl 11:00 är det gudstjänst med bibelutdelning till våra nya konfirmander. Var 
gärna med då för att omsluta dem i förbön och ge dem ett varmt välkomnande!   
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Se sid 7 för mer informa�on 

 

ANMÄLNINGSTALONG –Middags-Rally 
 

Namn:  
 

 

 

Adress: 

 

Telefonnummer 

(om vi behöver fråga eller informera) : 

 

Vuxna: ____ st  Ungdomar: ____ st  Barn: _____ st  

 
Vi kan tänka oss a2 dela på oss � 
 

Jag/vi har inte 	llgång 	ll bil � 
 

Allergi: 
 

 

 

 

Jag / vi vill:  

bjuda på middag �               bjuda på e6errä2 �               bara vara med � 
 

 

Jag / vi kan ta emot ____ gäster. 
 

 

Jag /vi kan vid behov ta emot några extra gäster �  

(förfrågan från arrangörerna görs i så fall innan söndag) 

 
Övrigt 
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Elinstallationer 

Alla ställs inför frågor som 
kräver juridisk kompetens. Vi 
hjälper dig med bl.a. boupp-
teckning, boutredning, testa-
mente, arvskifte, sambofrå-
gor och gåvobrev.  
Välkommen att kontakta oss 
på tele:  0510-54 55 00. 
 

Vi finns för dig! 


