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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 
Pappaledig från 8 februari 
och fram till 15:e augusti    

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.: 8 aug. 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

3 Bertil Olsson 70 år 
10 Gunnar Ekstrand 60 år 
16 Klein Wrangberth 80 år 
30 Anniela Holm 30 år 
 
Juli 
3 Lena Carestam 70 år  
3 Eric Rådberg 60 år 
15 Ann-Jeanette Larsson 50 år 
20 Jakob Stenseke 25 år 
25 Sebastian Hyrsky 25 år 
 
Augusti 
4 Eva Johansson 50 år 
11 Sofia Johansson 25 år 
17 Astrid Liljegren 85 år 
25 Jessica Lövkvist 25 år 

Vi gratulerar 

På bekännelse 
 

Afshin Kazemi 24 april 2016 
Russindalen 1, 53191 Vinninga 
Tel. 0762-718051. Grupp  I  
 

Maedeh Nabatchi 24 april 2016 
Russindalen 1, 53191 Vinninga 
Tel. 0735-538724. Grupp  I 

Nya medlemmar Utflyttade 
Jonathan o Louise Liljegren 
till Pingstkyrkan i Jönköping 
 

Stina Holmqvist 
till Mötesplatsen i Örebro 
 

Emma Vennman 
till Fiskebäcks Missionsförsamling 
 

Tack för tiden i vår församling! 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
Juni: Pingstkyrkan 
Juli: Uppehåll 
Augusti: EFS-kyrkan 
September: Nicolaikyrkan 

 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 
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Diakonens Ruta 
När ljuset och värmen kommer tillbaka och sommaren är på 
gång, känner jag mig alltid så uppmuntrad. Vi behöver upp-
muntran! Några dagar innan påsk låg det en uppmuntran i min 
brevlåda, ett fint påskkort. Någon hade fattat pennan och skrivit 
den glada hälsningen på kortet, som var av egen tillverkning. 
Tanken for iväg till berättelsen om penntillverkaren, som kunde 
konsten att uppmuntra. 
 

Penntillverkaren tog pennan åt sidan just innan den skulle läg-
gas ner i pennasken. Det är fem saker du behöver veta innan 
jag skickar ut dig i världen, sa han. 
 

För det första: Du kommer att kunna göra storslagna saker så länge du låter någon 
annan hålla dig i handen. 

 

För det andra: Ibland kommer det att göra ont när du formas men du behöver det 
för att kunna bli en bättre penna. 

 

För det tredje: Du kommer att begå misstag men de går att rätta till om du är villig 
att vända om. 

 

För det fjärde: Det viktigaste kommer alltid att vara det du har inom dig. Du kom-
mer att möta pennor i olika former och färger men de, liksom du, har sitt värde 
inuti. 

 

För det femte: Sluta aldrig att skriva. Var du än hamnar och vilken yta du än möter 
– fortsätt att lämna avtryck. Det är din uppgift. 

 

Berättelsen är som en liknelse och belyser Guds uppmuntran till dig och mig. Jag 
tänker på några bibelställen som stryker under innehållet, kanske associerar du till fler. 
Bara positivt! 

 

För det första: Jag behöver vända mig till Gud och tillåta honom hålla mig i sin 
hand. Han är välsignelsens källa. Han längtar efter att få välsigna mig, så att jag blir 
till välsignelse där jag är.  

Sak. 4:6 Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min 
ande säger Herren. 
 

För det andra: Livet i sig kan kännas som en ”formning” en process som vi inte 
kommer ifrån. Men när en kärleksfull Gud formar, är det som hos krukmakaren.  

Jer. 18: 3 Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejski-
van. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och 
då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. 

(Forts. på sidan 5) 
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Pea Karlsson 
Pappaledig t.o.m. v.32 
 

Samuel Östersjö  
v. 28-33 arbetar v. 32  
 

Yvonne Jureheim  
v.27-32 arbetar v. 31 
 

Erik Ansgar   
v. 28-31 
 

Tony Johannesson  
v. 27-32 
 

Kerstin Bergvall  
v. 29-32 
 

Hönökonferensen och Frizon  
v. 27 resp. v. 32 dit Erik o Samuel åker 
med våra ungdomar. 

De anställdas semester   

För det tredje: En del tankar, ord och 
handlingar vill jag få bortsuddade, för 
att börja om igen. Detta är möjligt 
genom Jesu död på korset för min 
skull. Jag blir förlåten och får förlåta 
i min tur. 

1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra syn-
der är han trofast och rättfärdig, så 
att han förlåter oss synderna och 
renar oss från all orättfärdighet. 
 

För det fjärde: Gud längtar efter varje 
människa. Han har förberett en plats 
inom var och en, där han vill bo med 
sin Ande – hjälparen, Guds gåva till 
den som tror på Jesus, hans son. 

1 Kor 6:19 Vet ni inte att er kropp är 
ett tempel för den helige ande, som ni 
har inom er och som ni har fått från 
Gud!  
 

För det femte: Gammal eller ung, 
fattig eller rik, färgad eller vit; det 
betyder ingenting. Oavsett livets med
- eller motvind är du en hälsning från 
Jesus, när du vill följa honom med 
ditt liv. 

2 Kor. 3:3 Det är ju uppenbart att ni 
är ett brev från Kristus…skrivet inte 
med bläck utan med den levande Gu-
dens ande, inte på tavlor av sten utan 
i era hjärtan av kött och blod. 

 

Lämna avtryck när tillfälle ges, ge upp-
muntran till den du möter. Herren 
uppmuntrar dig och du får uppmuntra 
andra. Guds rika välsignelse…till dig – 
i dig – genom dig! 
 

Yvonne Jureheim 

(Forts. från sidan 4) 

På gång i höst  
Har du någon gång väntat på gäster utan att 
veta vilka det är som kommer att ringa på 
dörren? Du kan få vara med och uppleva 
den känslan.  
 

Den 2 oktober kommer vi att anordna ett 
middagsrally. Efter gudstjänsten åker du till 
ett hem som tilldelats dig för att äta middag 
och sedan vidare till ett annat hem för att 
äta efterrätt. Alternativt  så är det du själv 
som tar emot middags eller efterrättsgäster. 
 

Alla som vill får anmäla sig att vara med på 
middagsrallyt. Du väljer om du vill bjuda 
på middag eller efterrätt eller bara vara 
med. Och du avgör själv hur många gäster 
du kan ta emot. Anmälningstalong hittar du 
i nästa nummer av denna tidning.  
 

Församlingsdagskommitén  
 

 Camilla Liderud, Marie Nytomt  

och Irén Stenseke  

Middagsrally 
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5 Söndag 
11.00 KONFIRMATIONS-
GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Erik Ansgar, sång  
Mia Lindstedt 
 

12 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan.  
Anders Marklund, Eva Falk,  
Hanna Amnerud  
 

19 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan. Ulla Andin,  
Samuel Östersjö, Ingemar Lindahl 
 

24 Midsommarafton 
MIDSOMMARFIRANDE  
på Skogshyddan 
15.00 Vi klär midsommarstången 
16.00 Lekar kring midsommarstången 
 

26 Söndag 
10.00  EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Skogshyddan. Torsten Åhman,  
Erik Ansgar, Emy Karlsson 
 

28 Tisdag 
19.00  Mötesplats Skogshyddan  
 

29 Onsdag 
18.00  Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

30 Torsdag 
19.00  Samtal i sommarkväll  
på Skogshyddan 

               Gudstjänster 

1 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

3 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Frälsningsarmén 
 

5 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan  
 

6 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

7 Torsdag 
19.00 Samtal i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

8 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

10 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan  
 

12 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

13 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

14 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

15 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

17 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Pingstkyrkan  
 

19 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan  
20 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

Juni Juli 
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 och möten 

2 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

3 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

4 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

5 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

7 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i 
Pingstkyrkan  
 

21 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

22 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

24 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Frälsningsarmén  
 

26 Tisdag 
Inget program på Skogshyddan 
 

27 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

28 Torsdag 
Inget program på Skogshyddan 
 

29 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

31 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan 

 September 
 

4 Söndag 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST med 
nattvard.  
Pea Karlsson, Samuel Östersjö. Söndags-
skola, kyrkkaffe  
 

7 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Erik Ansgar.  
Bibelutdelning till nya  
konfirmander, Söndagsskola,  
kyrkkaffe   
 

14 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

9 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

10 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

11 Torsdag 
19.00 Samtal i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

12 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

14 Söndag 
10.00 GUDSTJÄNST på Skogshyddan 
 

17 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet på Skogshyddan 
 

19 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte på Skogshyddan 
 

21 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST i Missionskyrkan 
 

28 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST i Missionskyrkan  

 Augusti 
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Mansfrukost 
 

”Går det att förena tro och vetenskap?” 
 

En vacker vårdagsmorgon i april samlades 40 män till mansfrukost på Skogshyddan. 
Nya husmor Cecilia ”Cissi” Larsson med medhjälpare bjöd på en mycket god frukost.  
Som inbjuden talare var en bygdens son Ivar ”Spiken-Ivar” Gustafsson som är född och 
uppvuxen i Spikens fiskeläge. Redan som en ung man reflekterade han mycket på livets 
mysterier och detta ofta i samspråk med sin far. Han blev sedan docent i matematik vid 
Chalmers Tekniska Högskola. 
 

Hans tema var ”Universums skapare har något att säga dig! Tro och vetenskap i har-
moni”. Med god pedagogik och en tydlig analys så presenterade Ivar kampen genom 
historien vad gäller frågan om tro och vetenskap går att förena. Många personer citera-
des, alltifrån ateister till troende naturvenskapsmän. Han kunde presentera siffror som 
visar på att en majoritet av naturvetenskapsmän tror på Gud.  
 

Bl.a. citerade han Charles Hard Townes som fick nobelpris i fysik 1964:  
 

”Min uppfattning är att fastän 
vetenskap och religion kan 
förefalla så olika så har de 
många likheter och borde inte-
ragera och berika varandra. 
Naturvetenskapen försöker att 
förstå och kartlägga hur uni-
versum ser ut och fungerar, 
inklusive oss människor. Relig-
ion handlar om att försöka 
förstå syftet och meningen med 
vårt universum, inklusive oss 
människor. Om universum har 
ett syfte och en mening, måste 
detta reflekteras i dess struktur 
och funktion, alltså i naturve-
tenskapen”. 
 
Ivar Gustafsson avslutade sitt föredrag med en tydlig uppfattning om ”Tro och veten-
skap i harmoni”. Han citerade ett antal bibelord som tydligt bär med sig denna tanke. 
Men han lät också de församlade lyssna till Profeten Bofinken.  Lyssnar man om och 
om igen på bofinkens läte hör man ”Jag älskar dej, jag älskar dej…” Naturen omkring 
oss, som Guds skapelse, ger oss en fantastik hälsning. 
 

Rune Hellberg 
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 Insamling på Lilla Boden 2016 
Årets Lilla Boden insamling kommer att gå 
till ett projekt som drivs av Equmeniakyr-
kan i samarbete med Nationella Evange-
liska Synoden i Syrien och Libanon 
(NESSL).  
 

Libanon har på grund av kriget i Syrien fått 
ta emot cirka en miljon flyktingar. Många 
av dessa är barn.  
 

Projektet går ut på att erbjuda 200 syriska 
flyktingbarn skolgång i Bekaadalen i Liba-
non. Barnen läser enligt syrisk läroplan för 
att underlätta en flytt tillbaka till Syrien.  
 

Både kristna och muslimska barn välkom-
nas till skolan. Personalen är också flyk-
tingar och får genom projektet något me-
ningsfullt att göra.  
 

Equmeniakyrkan och NESSL planerar nu 
också att utöka verksamheten för att kunna 
erbjuda skolgång till 2000 barn inne i Sy-
rien och grundläggande förnödenheter till 
deras familjer. 
  

Margareta Holm Lorin 

Lilla Boden   

 På valborgsmässoafton öppnade Skogshyd-
dan för säsongen. Regnet hängde i luften 
och det var friska vindar som blåste ordent-
ligt under dagen, men till kvällens val-
borgsfirande lugnade det ner sig betydligt 
så att scouterna kunde tåga ner till stranden 
med sina facklor för att tända elden.  
 

Kvällen inleddes med vackra toner från 
Lidköping-Kållands musikkår. Lidköpings 
nya kyrkoherde Karin Enerbäck vårtalade 
och körerna ”Alla sjunger” och ”Studio 
Voice Choir” under ledning av Miriam 
Gindemo sjöng sånger med en blandad 
repertoar.  
 

Skogshyddans kafé har nu öppet varje dag 
till och med sista september där den nya 
föreståndaren Cecilia Larsson nu håller i 
trådarna.  
 

Församlingens gudstjänster kommer att 
vara kl 11:00 i Missionskyrkan fram till 
och med 19 juni och från och med 21 au-
gusti. 26 juni blir det midsommargudstjänst 
kl 10:00 på Skogshyddan. 
 

Veckan efter midsommar börjar det ekume-
niska sommarprogrammet på Skogshyddan 
som är ett samarbete mellan kyrkorna i 
Lidköping. På tisdagskvällar är det Mötes-
plats Skogshyddan med olika intressanta 
gäster.  På onsdagskvällar är det aktiviteter 
för ungdomar. Torsdagskvällar är det an-
tingen samtal eller musik i sommarkväll. På 
fredagskvällar är det ungdomsmöte. 
 

Stina Holmqvist och Daniel López kommer 
att vara sommarens ungdomsledare som 
ansvarar för de olika ungdomsaktiviteterna.  
 

Samuel Östersjö     

Skogshyddan 
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Efter en sommar med många aktiviteter 
och gudstjänster på Skogshyddan och för-
hoppningsvis sköna semestrar har vi gläd-
jen att mötas igen söndagen den 4 septem-
ber kl 11:00 till Samlingsgudstjänst i Miss-
ionskyrkan. 
 

Söndagen därefter 11 september kl 11:00 
fortsätter vi med en gudstjänst där det nya 
läsårets konfirmander presenteras och får 
sina biblar utdelade.  
 

Värt att boka in är också middagsrallyt den 
2 oktober då vi på ett både gott och trevligt 
sätt får ha gemenskap med varandra. 
Varmt välkommen till en spännande höst i 
Missionskyrkan som du får läsa mer om i 
nästa nummer! 

 

Samuel Östersjö 

Höstupptakt 
Under 7 veckor på sommaren har Pingst-
kyrkan, Frälsningsarmén och Missionskyr-
kan gemensamma gudstjänster. De gemen-
samma gudstjänsterna är klockan 10.00 och 
startar med en gudstjänst på Skogshyddan 
på midsommardagen. Därefter följer guds-
tjänster i de olika kyrkorna under somma-
ren, i programmet står vilken kyrka som 
har veckans gudstjänst. 
Missionskyrkan kommer även ha en guds-

tjänst på Skogshyddan kl. 10.00 den 14 

augusti. 

Sommargudstjänster   
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Tonår 
Skogshyddan 
På Skogshyddan finns det program för ung-
domar varje onsdag och fredag. På ons-
dagarna kan det vara väldigt varierat med 
aktiviteter, och på fredagar är det ungdoms-
möte. Håll utkik efter programmet som 
släpps snarast! Ungdomsledare på Skogs-
hyddan den här sommaren är Stina Hol-
mqvist och Daniel López. 
 

Hönökonferensen  
Den 2-10 juli hyr vi som vanligt ett hus på 
Hönö i Göteborgs skärgård och är med på 
Hönökonferensen! Mycket sol, bad, glass, 
härliga möten, och massa skoj! Konferen-
sen är inte bara till för ungdomar, utan är 
väl anpassad för alla åldrar, så åk dit du 
med! 
 

Frizon festivalen 
Frizon är en kristen musikfestival som 
blandar det bästa med festivalkänsla, bra 
konserter, seminarier, gudstjänster, tävling-
ar och sommar. Detta är vid Torpgården en 
bit utanför Örebro den 11-14 augusti. Man 
måste fylla 16 detta år för att vara med. Är 
man över 50 så kommer man in gratis! Är 
du i den åldern och vill uppleva ungdomen 
igen? 
 
 

I slutet av augusti när skolan börjat så åker 
tonårsgänget på kick-off. Det ska bli en 
bussresa med hemlig destination. Mer info 
om den kommer senare i sommar. 

Konfirmation 
Årets gäng har sin konfirmationshögtid den 
5 juni, välkommen till den gudstjänsten. 
Det har varit ett bra grupp med mycket 
skoj!  
 

Nästa årgång hade första informationsmöte 
i slutet av maj, och vi ser fram emot att 
möta alla nya konfirmander till hösten! 

Puls 
Varje vecka hela året spelar vi innebandy 
tillsammans i DLG gympasal, i sommar 
kommer det varieras med fotboll och be-
achvolleyboll på Skogshyddan. Håll utkik 
på Puls Lidköping på facebook, eller prata 
med Erik Ansgar. Alla är välkomna! 

Scout 
Det bästa med scout måste väl ändå vara 
scoutläger! För några dagar så flyr man 
från vanliga livet och lever lite mer primi-
tivt, nära naturen. Vi bygger upp kök, so-
ver i tält, och lagar vår mat över elden.  
 

Just detta är på gång 18-22 juni, när ca 350 
scouter ska samlas utanför Habo på 
Munkaskogsgården. Alltid Redo! 

Har du frågor om något av detta, eller något helt annat? Hör av dig till 
Erik eller Samuel, vi pratar gärna med dig!     
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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! 


