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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 

Föreståndare  
Vakant 
 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
mobil: 0705-355310  
tony.vaktis1@gmail.com  
månd-torsd 7-16  

 

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

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

Lidköpings Missionsförsamling     

Programblad för Lidköpings  
Missionsförsamling, 

 en del av Equmeniakyrkan 
 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  
Marie Andersson, Kristina Ek,     
Håkan Hellbergh, Kerstin Bergvall. 
E-post: hakan.hellbergh@gmail.com  

Manusstopp för nästa nr.: 5 nov. 
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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.eller närradions websida 
 

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

Vägen genom Bibeln 
Måndag till fredag 
 

Söndagsgudstjänster  
Söndag förmiddag med repriser 

Närradion 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

September 
23 Jerry Nyberg 70 år 
24 Linda Fréden 40 år 
 

Oktober 
  5 Haileab Woldesamuel 60 år 
20 Susanne Wikstrand 50 år 
21 Ruth Andersson 90 år 
31 Barbro Wallgren 60 år 
 

November 
12 Annika Skarrie 50 år 
13 Florence Svensson 75 år 
28 Cathrine Amnerud 70 år 

Vi gratulerar 

Karl-Axel Broberg 
Född 28 oktober 1926 , död 2 juli 2017 
Begravningen ägde rum i kretsen av de 

närmaste enligt Karl-Axels egen önskan. 

Hemgångna 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
  

Esplanaden 3, 531 50, Lidköping 
 

 E-post:   missionskyrkan@lidkoping.org 
Hemsida: www.mklidkoping.se 
 

 Expedition:    tel. 226 37 
Vestibul o kök :   tel. 658 15 
  

TRUVEGÅRDEN:   Ingen telefon 
För uthyrning:  tel. 0733-187778  
(Sonja Bergenwall) 
  

HASSLÖSA  
MISSIONSHUS   Ingen telefon  
  

SKOGSHYDDAN   tel. 248 42 
  
Församlingen:  
Bankgiro  983 – 0324 
Offerkonto  8314-7440105765 
Swish-nummer:   
kollekt/gåvor:  123 696 83 58  
kyrkkaffe/servering  123 640 60 86  
 

Equmenia: 
Bankgiro   5306-7187 
Swish-nummer  123 576 31 56 
Bankkonto  8314-7 3307694-4 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

September: EFS-kyrkan 
Oktober: Nicolaikyrkan 
November: Missionskyrkan 
December: Baptistkyrkan 

 Ekumenisk bön 
 

Församlingsinformation 
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Pastorns Ruta 
 
 

Att lyssna och inte bara höra 
 

Den här sommaren har jag gjort en fantastisk upptäckt. Ja, 
egentligen har jag ju sedan tidigare vetat om att det går att 
lyssna på Bibeln på Spotify (alltså i datorn eller mobilen), men 
det är först den här sommaren som jag har insett vilken skatt 
det är.  
 

Om du tycker  det är svårt att komma igång med en regelbun-
den bibelläsning så är det här en enastående möjlighet för dig 
att börja leva med Guds ord. Det är så enkelt! Du kan lyssna på 
Bibeln medan du klipper gräset, medan du joggar, medan du 
åker bil, medan du fiskar, medan du lagar mat eller medan du 
ligger i hängmattan.  
 

I början av sommaren när jag kände en viss trötthet bestämde 
jag mig för att ta en helt ledig dag för vila och stillhet. Jag cyk-
lade iväg till en badstrand, la mig på en filt i gräset, plockade fram mina hörlurar och lyss-
nade på Bibeln. Jag gjorde en lista i Spotify på vilka bibelböcker jag skulle lyssna på och 
låg sedan där i solen och hade det gott medan jag lät bibeltexterna sjunka in.  
 

När jag till slut kommit igenom de där böckerna som jag själv lagt in så trodde jag att det 
bara skulle sluta och bli helt tyst. Men det var då det märkliga hände! Plötsligt fortsatte 
det med att Psalm 23 lästes upp och det blev som ett starkt tilltal från Gud direkt till mig 
där jag låg på gräset och tittade ut över sjön.  
 

Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten. 
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar, 
sitt namn till ära. 
 

I det ögonblicket kände jag mig så omsluten av Guds kärlek och omsorg och jag kunde på 
riktigt ta till mig bibeltexten. Den kom så överraskande, men vid exakt rätt tillfälle. Det 
gjorde att jag inte bara hörde bibeltexten, utan nu lyssnade jag också till den. 
 

Ofta tror jag det är för oss som med barnet som sa till sin förälder: Jag hör vad du säger, 
men jag lyssnar inte! Det är en sak att höra Guds ord, men en helt annan att verkligen 
lyssna till det.  
 

Det kanske kräver lite mer fokus från vår sida, men det är först när vi verkligen på riktigt 
lyssnar in Guds ord som det blir levande i våra liv och i våra olika livssituationer. När vi 
nu möter en ny höst så är min bön och önskan att vi ska ta oss tid att lyssna, både för egen 
del, men också som församling så Gud får leda oss på rätta vägar, sitt namn till ära. 
Amen! 

Samuel Östersjö 
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Lördagen den 11 november kl. 9.00 är 
det kvinnofrukost i Missionskyrkan.  
 

Vi får lyssna till en spännande berät-
telse om världens största sjuk-
husskepp. Någon från teamet på 
Mercy Ships, en internationell bi-
ståndsorganisation håller i föredraget, 
som handlar om sjukvård till de allra 
fattigaste i världen, med huvudfokus 
på Västafrika.  
 

Biljetter finns att köpa i Missionskyr-
kan onsdagen den 25 okt. kl. 18.00-
19.00 och om det finns biljetter kvar 
också torsdagen den 26 okt. kl. 10.00-
11.00.  

 Kvinnofrukost  
 

 Höstupptakt  
 

När vi går in i höstterminen 2017 vet vi att den kommer innebära stora förändringar när 
det gäller församlingens medarbetarteam. Vi har fått avtacka både vår föreståndare Pea 
Karlsson och vår ungdomsledare Erik Ansgar som går vidare in i nya uppdrag. I skri-
vande stund är det fortfarande inte helt klart med vilka som tar över dessa stafettpinnar, 
även om processerna kommit en bra bit på väg. För både dessa personer och församlingen 
kommer en stor del av hösten att handla om att skapa och bygga relationer och att lära 
känna varandra.  
 

Vi kommer även ha relationer i fokus på andra sätt då vi under helgen 7-8 oktober gästas 
av Alf B Svensson som undervisar och för samtal med oss om livslånga hållbara relation-
er.  
 

Vi vill också fortsätta med att fördjupa relationerna till de flyktingar som finns i vår när-
het. Vårt integrationsarbete fortsätter med Café Kontakt på tisdagskvällarna med gemen-
skap vid fikaborden, spel, lek och musik. Vi är också tacksamma över att vårt fina ekume-
niska samarbete fortsätter med kursen W.W.J.D (What would Jesus do?) för de flyktingar 
som vill veta mer om kristen tro.  
 

Vår uppskattade sopplunch kommer även den här terminen att anordnas på onsdagar följd 
av en ekumenisk Sinnesrogudstjänst och på söndagarna har vi som vanligt glädjen att få 
fira gudstjänst tillsammans där vi bland annat får besök av gospelkörerna No name but 
Jesus och Mercy Gospel. 
 

Samuel Östersjö 
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RPG ALLTRÄFF LIDKÖPING  - PROGRAM Hösten 2017 
 

Onsdagen den 6 sept. kl. 15:00 i Missionskyrkan  
Pensionerad pastor Nisse Norén från Ekenässjön kommer att kåsera om ett intressant ämne. 
 

Onsdagen den 4 okt. kl. 15:00 i Pingstkyrkan  
Polismästaren Johan Lindén och Karl-Evert Andersson, som kommer att prata om  
bedrägerier och visar även film om detta. Försök inte lura mig heter programmet.  
Medverkan av Eva Atterfelt som spelar till några sånger. 
 

Fredagen 6 okt. Distriktets höstmöte i Smyrnakyrkan, Älvängen 
Vidare information kommer. 
 

Onsdagen den 1 nov. kl. 15:00 i Missionskyrkan   
Evangelisten Carl-Olof Hultby, Sala spelar och sjunger, programmet handlar om Carl Öst. 
 

Onsdagen den 6 dec. kl. 15:00 i Pingstkyrkan 
Granaths från Uddevalla kommer att spela och sjunga i ett trevligt musikprogram. 

RPG Allträff 
 

Vi är oerhört tacksamma över allt det fantastiska som sker på Skogshyddan och att vi där 
har möjlighet att erbjuda värdefulla upplevelser för både ande, kropp och själ. Även den 
här sommaren har många besökare fått bada, fika gott och spela minigolf i en naturskön 
miljö, samtidigt som det har pågått ett gediget program med idrottsaktiviteter, tänkvärda 
samtal, musikaliska upplevelser, andakter och gudstjänster. 
 

   Vi känner stor glädje över alla ekumeniska samlingar vi haft under sommaren och upp-
skattar verkligen att få ha detta goda samarbete mellan våra olika församlingar.  
 

   Vi vill uttrycka en enormt stor tacksamhet till ALLA som arbetat på Skogshyddan: 
Skogshyddekommittén som ansvarat för caféverksamheten, föreståndare Camilla Andrén 
Rydh och Ida Svensson med medarbetare, samt alla frivilligarbetare. 
   Vi vill också ge vårt varmaste tack till ansvariga för Lilla Boden och alla som engagerat 
sig för insamlingen till Equmeniakyrkans arbete bland syriska flyktingbarn i Libanon och 
Syrien.  
   Det har också varit roligt att vi den här sommaren haft möjlighet att utöka vår ungdoms-
verksamhet på Skogshyddan och vi vill förstås även tacka våra ungdomsledare Emanuel 
Hellgren, Alida Holm, Antonella Makhoul, Oscar Wahll och Sara Wahll för ert fina arbete 
med att ge ungdomarna roliga, spännande och meningsfulla upplevelser.  
 

   STORT TACK till er alla! Den insats ni gör och ert varma bemötande är till stor glädje 
för många, Guds rika välsignelse till er! 
 

Samuel Östersjö 

Skogshyddan 
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3 Söndag 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
med nattvard, Samuel Östersjö,  
Hanna Amnerud, söndagsskola,  
kyrkkaffe 
 

5 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN i EFS 
18.00 SCOUTSTART  
på Truvegården o i Hasslösa 
18.30 Café KONTAKT börjar igen 
 

6 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCHEN börjar igen 
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan  
 

10 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med Bibelutdelning till nya  
konfirmander, Samuel Östersjö,  
Frida o Josef Vennman,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

12 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
18.30 Café KONTAKT  
 

13 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
 

               Gudstjänster 

1 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med natt-
vard. Yvonne Jureheim, gospelkören 
NoName, söndagsskola, kyrkkaffe 

September 

Oktober 
 

17 Söndag 
FÖRSAMLINGSDAG 
Med frukost, gudstjänst, lunch,  
samvaro o fika. Se affisch 
11.00 GUDSTJÄNST  
Rune Hellberg, Mia Brolin,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

19 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
 

20 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Ingemar Lindahl 
 

24 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ingemar Lindahl, söndagsskola, 
kyrkkaffe 
 

26 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
 

27 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
Anna Genestig Lägermo 
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1 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan 

(Forts. på sidan 10) 

 och möten 

 November 
 

3 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Nicolaikyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
 

4 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 
 

7 Lördag 
18.00 SEMINARIUM  
”Livslånga relationer” med  
Alf B. Svensson, servering. 
 

8 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Alf B. Svensson, Musikkåren,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

10 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
19.30 Styrelsen 
 

11 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
 

14 Lördag 
19.00 GOSPELKONSERT  
Mercy Gospel från Linköping 
 

15 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Mercy Gospel,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

17 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
 

18 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Annika o Staffan Landström  
 

22 Söndag 
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
Samuel Östersjö, sång o musik, 
scoutinvigning, kyrkkaffe 
 

24 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
 

25 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Per-Olof Strandroth 
 

29 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Jenny Nyqvist predikar o sjunger, 
kyrkkaffe 
 

31 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
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15 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Per Larsson ”Nordpolen" 
 

19 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

20 Måndag 
19.00 Adventskören övar 
 

21 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
 

22 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH   
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Sara Dahlberg, FA 
 

26 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Alexandra Ed-
ström, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

27 Måndag 
19.00 Adventskören övar 
 

28 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
 

29 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN 
Samuel Östersjö 

4 Lördag 
15.00 Kaffeservering 
16.00  
Alla helgons dag, Yvonne Jureheim, 
Ingemar Lindahl 
 

5 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ulla Andin, Hanna Amnerud,  
Kyrkkaffe 
 

7 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
 

8 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo 
 

11 Lördag 
09.00 KVINNOFRUKOST  
Berättelser från sjukhusskeppet 
Mercy Ships 
 

12 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST Rune Hell-
berg, Mia Brolin, söndagsskola,  
kyrkkaffe  
 

13 Måndag 
19.00 Adventskören övar 
 

14 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
 Missionskyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
19.30 Styrelsen 

(Forts. från sidan 9) 
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 December 
 

3 Söndag 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
Adventskören, söndagsskola,  
Kyrkkaffe 
 

5 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Baptistkyrkan 
18.30 Café KONTAKT  
 

6 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 
 

10 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Nattvard, Musikkåren, kyrkkaffe 
 

12 Tisdag 
18.30 Café KONTAKT  
 

13 Onsdag 
12.00 SOPPLUNCH  
12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Lucia är här. Dalängskolans  
musikklass 

Din tjänst i församlingen började för 9 år 
sedan som ungdomspastor och ganska snart 
blev du föreståndare. Det har hunnit bli 
planering och ledning av många samman-
komster med predikan, undervisning och 
bibelstudier i gudstjänster, alpha-samlingar, 
konfirmation, bibel och bröd och annat.  
 

Ett otal sammanträden, möten och samtal 
och besök hos enskilda och grupper syns 
inte på samma sätt, men har varit en ovär-
derlig del av din gärning. Under din tid har 
vi haft ett mycket gott ekumeniskt samar-
bete, inte minst genom programverksam-
heten på Skogshyddan. Du har varit tydlig 
med dina åsikter och lett församlingen på 
ett bra sätt. Nysatsningen på husförsam-
lingar är ett exempel och ditt engagemang 
för Café Kontakt och nyanlända ett annat. 
 

Du och din familj har verkligen livat upp 
vår församling. Ert glada sinnelag har smit-
tat av sig till oss alla. Det har varit en sann 
glädje att gå till missionskyrkan på guds-
tjänst och lyssna på predikan, sång och 
musik och barnkör. Du har en särskild gåva 
att förmedla trons budskap och sanningar 
på ett lättförståeligt och lättlyssnat sätt och 
skapa en trivsam atmosfär i gudstjänsten.  
 

Vi blev ledsna när ni meddelade ert beslut 
att gå vidare till Värnamo och vi kommer 
alltid att sakna er. Avsked är dock en förut-
sättning för kära och glada återseenden. 
Det är vad vi hoppas på nu. Ni ska alltid 
känna er välkomna till er gamla hemstad 
och gamla vänner. 
 

Vi vill önska er lycka till bland alla smålän-
ningar och Guds rika välsignelse i era nya 
uppgifter.  
 

Ni har gett oss en betydande och viktig del 
av ert liv och betytt så mycket för så många 
att det inte går att räkna upp, så jag uppre-
par, tack för allt. 

Lars Stenseke 

Pea—Tack för allt! 
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Under sommaren har det varit full aktivitet för barn och unga i Equmenia! En av somma-
rens höjdpunkter var Hönökonferensen i början av juli. Den veckan bodde ca. 20 st tonå-
ringar i ett jättefint hus på Hönö. Vi lagade mat, gick på kvällsmöten, lyssnade på Mun-
ken och Kulan live, badade, köpte glass, var på konserter och hade det underbart helt en-
kelt!  

Equmenia under sommaren 

Glada miner runt matbordet på Hömö 
 
Varje vecka på sommaren har det varit ungdomsaktiviteter på Skogshyddan, måndag-
fredag, i samarbete med LKS. 5 sommarungdomsledare har tillsammans gjort ett superbra 
program med mycket lek, fotboll, kvällsmöten, talkshows, och tävlingar. På bilden på 
nästa sida syns en av sommarens konserter med Agnes Grahn.  
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Tidigt på sommaren drog Equmenia Lidköpings scouter iväg på läger! När det är läger 
under Kristi Himmelsfärds- helgen är det alltid en risk med hur vädret ska vara. Kommer 
det vara iskallt, eller har sommarvärmen redan kommit? Det här lägret, Verket 2017, 
prickade in rätt helg och vi hade fantastiskt väder med grader närmare 30 än 20 hela läg-
ret. Tillsammans med några närliggande scoutkårer var vi totalt ca. 150 scouter samlade 
utanför Götene.  Lägret fylldes av spårningar, hantverk, morgonsamlingar, lägerbål, 
kvällsandakter, lek, idrott, och mycket skoj! 
 

De äldre scouterna har också varit iväg på 
Jamboree17, ett internationellt storläger 
utanför Kristianstad. Där samlas ca 11 000 
scouter från 29 olika länder i åtta dagar 5-12 
augusti för läger. På Jamboree är det ganska 
annorlunda jämfört med en mindre läger. På 
stora åkrar och fält byggs mer eller mindre 
en hel stad upp för att allt ska fungera med 
så många scouter. Från Lidköping åkte den 

äldsta patrullen, en sammanslagning från både Truvegården och Hasslösa.  

Scout 
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V.36 drar de flesta av barn- och ungdomsverksamheterna igång för året! Vi ser med spän-
ning fram emot vad detta innebär för alla barn och ungdomar som är med. Välkommen att 
vara med, barn i många olika åldrar, eller om du som vuxen vill vara med som ledare i 
någon av verksamheterna, för frågor kontakta Samuel Östersjö, 0704914678 
 

Scout, för dig som är 8 år och uppåt, är som tidigare klockan 18.00 på tisdagkvällar, i både 
Truvegården i Filsbäck, och i Hasslösa missionshus. Start 5/9. 
 

Tonår, för dig 13-19 år, är på fredagkvällar i Missionskyrkan 20.00. Start 8/9 
 

Puls – innebandy, för dig 13-19 år, fredagkvällar innan tonår, 17.30-19.00 i DLG gymnas-
tiksal. Innebandy bara för motionen och skojs skull, oavsett hur mycket eller lite man spe-
lat tidigare! Startdatum är inte bestämt ännu, kontakta för mer info. 
 

Söndagsskolan, för dig 3 år och uppåt, söndagar i Missionskyrkan, 11.00-12.00. Först är 
söndagskolan med en kort stund på gudstjänst, innan de ger sig av själva. Start 3/9. 

Uppstart Equmenia Lidköping 

Konfirmation 
Ny termin, nya möjligheter! Ska du, eller någon du känner, börja årskurs 8? Under ett år 
träffas konfagruppen en gång i veckan, och på läger samt övernattningar. Förutom att ha 
enormt mycket kul, fika, lära känna nya goa kompisar, så får man som konfirmand möjlig-
heten att fundera på de större frågorna i livet, Vem är jag? Finns Gud? Vad är meningen 
med livet?  
 

Start för detta är på gudstjänst 10 september. För mer frågor och tider, kontakta pastor 
Samuel Östersjö.  

Bäste Erik, 
en kommande höst ligger framför oss. Den kommer inte att se ut som tidigare höstar. Del-
vis för att det är så som Gud har skapat allting men också för att Gud har öppnat en ny 
dörr för dig som gör att din tjänst hos oss som ungdomsledare tar slut.    
 

Det är svårt att med få ord beskriva den hängivenhet, trofasthet, ödmjukhet men också den 
kärlek som du har spridit hos oss, framför allt bland barnen och ungdomarna men också i 
Ungdomsrådet.  
 

När jag träffade dig första gången på en restaurang i Lidköping kände jag direkt att den 
här killen har något som kommer bli bra i vår församling. Faktum är att det blev bättre än 
bra!! Det blev MAGNIFIKT!! Du har gjort ett otroligt jobb med ungdomarna under den 
tid som du varit hos oss och vi kan bara tacka Jesus för att vi fick privilegiet att lära känna 
dig och ta del av alla de gåvor som Herren har lagt ner i ditt hjärta!  
 

Nu står du inför nya utmaningar och vi i Equmenia Lidköping vill önska dig all Guds väl-
signelse på dina nya vägar med Herren!  

Christian Nilsson,  
Ordförande Equmenia Lidköping 

Tack Erik Ansgar! 



- 15 - 



- 16 - 

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! 


