
- 1 - 

Nr. 1 årg. 70   1 mars - 31 maj 2016 

 

Våren 2016 

 



- 2 - 

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 mitten av      
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.: 30 april 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

Mars 
8 Sven Löfgren 95 år 
15 Ulla Andin 60 år 
18 Solveig Holm 40 år 
 

April 
15 Carina Hyrsky 60 år 
17 Ann Janzon 50 år 
24 Conny Johansson 70 år 
28 Cecilia Lindqvist 50 år 
 

Maj 
13 Gudrun Hafsteinsdottir 25 år 
16 Christina Gruvberger 50 år 
17 Erland Ahlén 70 år 
31 Lotta Wikström 40 år 

Vi gratulerar 

På bekännelse 
Britt-Marie Karlsson 22 november  2015 
Margretelundsg. 17 A, 53138 Lidköping 
Tel. 530457. Grupp G 
 

Carina Nilsson 22 november  2015 
Kvarnegårdsgatan 13 B, 53135 Lidköping 
Tel. 0702-025165. Grupp I 
 

På flyttbetyg 
Erik Ansgar 22 november  2015 
Tunnbindaregatan 6, 53132 Lidköping 
Tel. 0704-421331. Grupp A 
 

Sonja Bergenwall 22 november  2015 
Blåbärsvägen 8, 53171 Vinninga 
Tel. 0733-187778. Grupp D 
 

Lennart Johansson 13 december  2015 
Strö Mjölkebacken, 53198 Lidköping 
Tel 0705-680900. Grupp H 
 

Danijela Lazarevic 13 december  2015 
Vallgata 1A, 53130 Lidköping 
Tel 0760-713204. Grupp C 
 

Hazir Sacipi 13 december  2015 
Vallgatan 1 A, 53130 Lidköping 
Tel. 0760-713203. Grupp C 
 

Håkan Westerlund 17 december  2015 
Skaragatan 22, 53132 Lidköping 
Tel 61788. Grupp F 
 

Ingemar Andersson 10 januar i 2016 
Esplanaden 46, 53150 Lidköping 
Tel 784170. Grupp B 
 

Birgitta Vikstrand-Andersson  
10 januari 2016 
Esplanaden 46, 53150 Lidköping 
Tel 784170. Grupp B 
 

Nya medlemmar Utflyttade 
Doris Griot Avondet 
till Stenhammarkyrkan i Lidköping 
 

Gretel Hall 
Till Svenska Kyrkan i Ystad 
 

Tack för tiden i vår församling! 
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Pastorns Ruta 
Det är dagen efter att vi haft Café Kontakt med cirka nittio personer 
som rört sig i Missionskyrkans lokaler. Det har blivit en mötesplats 
där flyktingar och svenskar lär känna varandra och faktiskt verkar 
ha riktigt roligt tillsammans.  
 

Jag tänker tillbaka på när jag satt vid fikabordet tillsammans med 
några församlingsmedlemmar och några nyfunna afghanska vänner 
och spelade yatzy. Trots att jag var helt överlägset sämst på detta 
spel och hamnade på en ohotad sistaplats kunde jag inte känna nå-
got annat än glädje när jag sedan gick runt i kyrkan och fick upp-
leva den varma atmosfären.  
 

Det jag upplever på Café Kontakt är så starka kontraster emot vad jag får läsa om när 
jag sätter mig med datorn och surfar runt på internet. Där skrivs det om både bråk på 
flyktingboenden och om främlingsfientlighet som breder ut sig.  
 

Men vilken bild är det egentligen som stämmer? Jag påminns om församlingens års-
högtid då vår ordförande Lars Stenseke gav oss en gåta. Ju mer vi ger av den, desto 
mer får vi tillbaka. Svaret var kärlek. Ju mer kärlek vi ger, desto mer kärlek får vi till-
baka. Men det fanns även ett alternativt svar och det var hat. Ju mer hat vi ger, desto 
mer hat får vi tillbaka. 
 

Den senaste tiden har jag funderat mycket på det där med hat och kärlek. Jag har kom-
mit fram till att det är lätt att älska dem som älskar oss, men det är också lätt att hata 
dem som hatar oss. Jesus gör det därför inte lätt för oss när han säger: älska era fiender, 
gör gott mot dem som hatar er. Det är svårt och utmanande, men finns det någon an-
nan väg att gå för att inte behöva göra detta? Det enda jag kan komma på är i så fall att 
börja älska människor innan de hinner bli fiender.  
 

För om det är svårt att älska dem som hatar oss, så tror jag det är minst lika svårt att 
hata dem som älskar oss. Kärleken är därför det enda som kan övervinna hatet. Hat kan 
aldrig besegras med hat, även om vår rädsla ibland försöker få oss att tro det. Rädslan 
är alltid en lömsk ledsagare som vill föra oss in på villovägar. 
 

1 Joh 4:18 är tydlig med detta: Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärle-
ken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte 
nått kärlekens fullhet. 
 

I Joh 15:11-12 säger Jesus: Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er 
glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har äls-
kat er. Tänkte du på vad du just läste? Om vi älskar varandra blir vår glädje fullkom-
lig. Och vet du vad? Jag tror faktiskt att Jesus vet precis vad han pratar om! 
 

 Jag tror det är det här vi kan få uppleva i våra gudstjänster, i våra hemgrupper, på Café 
Kontakt och i så mycket annat som sker i vår församling. Det är också det som gör att 
jag uppriktigt kan säga att jag är så enormt glad och stolt över att få vara en del av den 
här församlingen. Så låt oss tillsammans besegra allt hat genom att älska varandra med 
Guds kärlek så att vår glädje blir fullkomlig!  

Samuel Östersjö 
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På Kristi himmelsfärds dag den 5 maj kl. 

09.00 blir det Gökotta ute på Spårön hos 

Cathrine o Sture Amnerud.  
 

Det kommer finnas skyltar uppsatta på ön 

för att hitta dit. Kontakta församlingens 

expedition om du vill ha skjuts. 

Gökotta på Spårön   

Varmt välkomna till kvinnofrukost lörda-
gen den 12 mars kl. 9.00. Då får vi lyssna 
till Carolina Werling från Göteborg. Caro-
lina är 27 år gammal, hon är utbildad sjuk-
sköterska och näringsterapeut.  

 

För sitt föredrag har hon satt rubriken 
”Hur behandlar jag min kropp som ett 
tempel”. Carolina kommer att berätta om, 
hur man använder maten som medicin och 
problematiken kring dagens symptom-
baserade sjukvård.  
 

Biljetter finns att köpa i Missionskyrkan 
onsdagen den 2 mars kl. 18.00-19.00 och 
om det finns biljetter kvar också torsdagen 
den 3 mars kl. 10.00-11.00.   

Kvinnofrukost   

Vi vill påminna om att församlingen har en 
hemsida som börjar uppdateras alltmer.  
 

Adressen är www.mklidkoping.se och där 
kan man läsa om våra olika verksamheter 
och se i kalendern vilka tider som gäller.  
 

På hemsidan går det även att lyssna på pre-
dikningar, läsa och ladda ner vår tidning 
eller skicka in böneämnen. Där finns också 
länkar till hur man hittar oss på andra soci-
ala medier som Facebook och Instagram   

Hemsidan   

Vi iordningställer för sommarsäsongen 
 

Lördag 16 april  kl. 9.00-12.00 
 

Fredag 22 april  kl. 16.00-19.00 
 

 

Skogshyddan 
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Besök i Bulgarien 
 

I mitten av januari reste några från ”arbetsgruppen kring tiggande EU-migranter i Lidkö-
ping” ner till Bulgarien. Rolf Wernersson, Ulrica Karlsson, Elin Kjell och Yvonne Jure-
heim fick vara representanter för denna ekumeniska grupp. Syftet med resan var att få mer 

kunskap om hur förhål-
landena ser ut i hemlan-
det för de romer som vi 
möter utanför flera affä-
rer i Lidköping. Genom 
välgörenhetsorganisat-
ionen Bulgarian Aid 
Mission (BAM) fick vi 
möjlighet att besöka 
flera städer i Bulgarien. 
Pastor Stefan Stefanov, 
som är föreståndare för 
BAM, mötte oss på flyg-
platsen i Sofia och han 

var sedan vår fantastiska guide under hela resan. En kväll fick vi också träffa Stefans fru 
Ann-Christine, som är uppvuxen utanför Järpås och de berättade om sina visioner och 
bakgrunden till att de startat organisationen BAM. BAM arbetar med att hjälpa fattiga och 
behövande människor på flera platser i landet. De senaste åren har arbetet bland romer 
ökat. De jobbar med att ge barn och vuxna möjlighet till skola och utbildning samt med 
olika projekt som hjälper arbetslösa till sysselsättning. BAM står också för tanken ”hjälp 
till självhjälp”. Människor som fått ta emot stöd kan i sin tur visa på ett värdigt liv och 
därmed inspirera andra att följa efter.  
 

På morgonen den 16 januari lämnade vi Sofia och åkte tio mil nordost till Kneza, den stad 
som några av EU-migranterna i Lidköping kommer från. Här bor det mellan 10 000 och 
15 000 människor. Det finns två romska getton i staden, ett muslimskt och ett kristet.  
 
Vi körde en bit in i det kristna området och kom så fram till Valentins enkla hus, en av EU
-migranterna som i våras fanns i Lidköping. Vilken glädje att få mötas igen. Här bor Va-
lentin, (son till Najden som nu finns i Lidköping) med sin fru och deras barn samt hans 
bror och syster med familjer. Valentin berättade att han gärna skulle vilja försörja sig ge-
nom att arbeta. Det skulle innebära att han inte längre behöver resa till Sverige för att 
tigga. Han har traktorkörkort och funderar över en liten farm. Han vill arbeta med får eller 
grisar. Valentins bror och syster, båda i 25-årsåldern, har aldrig arbetat i hela sitt liv. De 
har gått i skolan till åttonde klass, men har därefter inte studerat. Föräldrarna försörjer 
dem i dagsläget. Stefan, vår guide, berättade att de arbetar mycket med att försöka skapa 
nya tankemönster bland romerna. Genom att ge dem möjligheter att studera och sedan få 
ett arbete ligger vägen öppen för nya, trygga levnadsvillkor.  
 
 

Forts. på sidan 12) 
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Årsmötet 
 

 

Lidköpings Missionsförsamling, en pigg 133-åring 
 

Lördagen den 6 februari 2016 höll Lidköpings Missionsförsamling sitt 133:e årsmöte. Ett 
årsmöte är som att vända blad – ett nytt, rent, oskrivet ark ligger framför! Samtidigt som 
vi har med oss vår historia och våra värderingar, ska vi med Guds hjälp skapa något nytt. 
Vilka utmaningar måste vi tackla idag, för att vara sanna mot evangeliet och samtidigt 
lyhörda för det som sker omkring oss?  ”Vi måste vara rädda om vårt medlidande”, sa 
Lars Stenseke i sin inledning med utgångspunkt i berättelsen om den barmhärtige samari-
ern. ”Att ta emot och välkomna är enda alternativet.” Han syftade på asylsökande familjer 
och ensamkommande barn som anlänt till Lidköping det gångna året.  
 

Med glädje ser vi att det mesta av det vi planerade för 2015 har genomförts. Nu tar vi ett 
steg vidare. Vårt mål är ju att vi ska växa till i tro och efterföljelse och i antal.  Årets hu-
vudtema är tjänst. Vi önskar arbeta för att stödja integreringen av de nyanlända och har 

Forts. på sidan 10) 

Den nyvalda styrelsen med i bakre raden fr v.  Mats Borén, Johan Liderud, Conny 
Johansson. Mittenraden Britt Läckström, Monika Eriksson,, Gunnar Andin.  
Främre raden Joakim Berg, Lars Stenseke, Patrik Keihag 
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1 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
18.00 Café KONTAKT 
 

2 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan.  
 

6 Söndag 
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
Samuel Östersjö, Erik Ansgar,  
Emy Karlsson, barnkören, kyrkkaffe 
 

8 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
18.00 Café KONTAKT 
 

9 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Josefin Andersson 
 

12 Lördag 
09.00 KVINNOFRUKOST  
Carolina Werling, biljettförsäljning 2 mars 
  
13 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Anders Marklund, Maria Lindström,  
Hanna Amnerud, Ssk, kyrklunch 
 

15 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
18.00 Café KONTAKT 
 

16 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Agneta Melin 
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

20 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Jonathan Lennartsson, Samuel Östersjö,  
Josef Vennman, kyrkkaffe 
18.00 KRAFTKÄLLAN 
 

22 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
18.00 Café KONTAKT 

               Gudstjänster 

3 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
John Eidering, Samuel Östersjö,  
Emy Karlsson, Ssk, kyrkkaffe 
 

5 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

6 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF i 
 Missionskyrkan, Samuel Svensson  
 

10 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ulla Andin, Åsa-Mia Alteryd,  
Hanna Amnerud, Ssk, kyrkkaffe 
 

Mars 

April 
 

 

23 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
  
24 Torsdag 
19.00 GETSEMANESTUND  
med Nattvard.  
Samuel Östersjö, Ingemar Lindahl 
 

25 Fredag 
11.00 LÅNGFREDAGS- 
GUDSTJÄNST  
Torsten Åhman, Yvonne Jureheim,  
Hanna Amnerud 
 

27 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST Påskdagen 
Samuel Östersjö, Rune Hellberg,  
Mia Lindstedt, barnkören, kyrkkaffe 
 

29 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
18.00 Café KONTAKT 
 

30 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Maria Ekenberg o Gudrun Hafsteinsdottir 



- 9 - 

 och möten 

1 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard 
Samuel Östersjö, Alexandra Edström,  
Mia Lindstedt, Ssk, kyrkkaffe 
 

3 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

5 Torsdag 
09.00 GÖKOTTA på Spårön 
hos Amnerud 
 

8 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Emy Karlsson, Ssk, Kyrkkaffe 
 

10 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

11 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Vårutflykt 
 

15 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pingstdagen, Ulla Andin, Hanna Amnerud, 
kyrkkaffe 
 

17 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

18 Onsdag 
19.00  FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

22 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Rune Hellberg, Samuel Östersjö,  
Emy Karlsson, Barnkören, kyrkkaffe 
 

24 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

29 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Torsten Åhman, Alexandra Edström,  
Ingemar Lindahl, kyrkkaffe 
 

31 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 

forts. på sidan 10   

Maj 
12 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

13 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Yvonne Jureheim 
 

16 Lördag 
09.00-12.00 Städdag på Skogshyddan 
 

17 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Rune Hellberg, Erik Ansgar,  
Ingemar Lindahl, Ssk, kyrkkaffe 
 

19 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

20 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

22 Fredag 
16.00-19.00 Städdag på Skogshyddan 
 

23 Lördag 
09.00 MANSFRUKOST  
Ivar Gustafsson, anmälan 
 

24 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Torsten Åhman, Samuel Östersjö, Josef 
Vennman, Ssk, kyrkkaffe 
18.00 KRAFTKÄLLAN 
 

26 Tisdag 
18.00 Café KONTAKT 
 

27 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Marie-Louise o Morgan Andersson 
 

30 Lördag 
19.00 VALBORGSMÄSSOAFTON  
på Skogshyddan. Vårtal Karin Enerbäck, 
Musikkåren, vårsånger, brasa o servering. 
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Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

Mars: Missionskyrkan 
April: Baptistkyrkan 
Maj: Frälsningsarmén 
Juni: Pingstkyrkan 

 

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

 Juni 
 
forts. från sid 10 

redan startat Café Kontakt, en träffpunkt på tisdagskvällar där ett fyrtiotal svenskar i alla 
åldrar möter ungefär lika många nyanlända. Vi fortsätter att leda och utveckla hemgrupper-
na och få en trygg struktur på gemenskapen. Vi fortsätter fokusmöten och rådslag i försam-
lingen, och vi vill gå vidare med våra satsningar på mission. Församlingen har under året 
hälsat 18 nya medlemmar välkomna. 
 
Årsberättelsen för 2015 visar att församlingen har en rik verksamhet inom många olika 
grenar: gudstjänster och undervisning, diakoni, mission i andra länder, ungdomsarbete 
bland barn och unga i olika åldrar, träffar och samlingar av olika karaktär samt en gedigen 
struktur för församlingsledning, ekonomi, fastighetsskötsel och personal.  Till olika upp-
gifter i församlingen förrättades långt över 300 val gällande allt från blomsterkommitté, 
ledare för servicegrupper, musikråd, fastighetsansvariga och ekonomiutskott till Skogs-
hyddekommittén och  Församlingsstyrelsen, för att nämna något av bredden. Equmenias 
val av ungdomsråd och ledare för ungdomsarbetet bekräftades också. Till ordförande i 
församlingen för ytterligare ett år valdes Lars Stenseke, och till kassör omvaldes Gunnar 
Andin. En post i styrelsen och en suppleantplats är tills vidare vakanta och vi arbetar vi-
dare på att lösa detta.  
 

Kassören Gunnar Andin gav en kortfattad redogörelse för ekonomin, eftersom en grundlig 
genomgång ägt rum på församlingsmötet veckan innan. Skogshyddan gav ett resultat på 
255.000:- efter avskrivningar och 600.000:- har betalats tillbaka på lånet från församling-
en. Mordokaihuset i Mexico har fått 60.000:- från Lilla Boden. Kollekter som samlats in 
och sänts vidare för speciella ändamål uppgår till 116.780:-  I den summan ingår bl.a. 
58.079:- till samfundets mission i andra länder. Resultatet för församlingskassan 2015 blev 
bättre än budgeterat. Trots ökningen av kollekterna är det en bit kvar till balans mellan 
intäkter och kostnader. Genom en fortsatt ökning av kollekterna till den egna verksamheten 
kan vi nå dit. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och styrelsen gavs ansvarsfrihet 
för det gångna året. Budget och verksamhetsplan för 2016 godtogs likaså.  
 
I årshögtiden på söndagen spelade Lidköping Kållands Musikkår vid flera tillfällen och 
ledde även den unisona sången. Ordförande Lars Stenseke hälsade  från årsmötet. Pastor 
Pea Karlsson predikade om kärlekens väg och nattvard firades. En förbönsstund hölls för 
församlingens anställda och den nya styrelsen. Det är ingen självklarhet att människor ska 
ställa sin tid och sina talanger till församlingens förfogande, år efter år. Det är ”Guds kär-
leks väg”, manifesterad i vanliga människor. Med tacksamhet till Gud går vi in i det nya 
året.   

Anita Landström   

(Forts. från sidan 7) 

 Ekumenisk bön 
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RPG ALLTRÄFF LIDKÖPING  - PROGRAM VÅREN 2016 
 

Onsdagen den 2 mars kl. 15:00 i Pingstkyrka.   
Läsarsångsfavoriter med Pastor Torbjörn Lantz, Falköping.  
 

Fredagen den 11 mars kl. 10:30, Pingstkyrkan, Trollhättan. Årsmöte med Västgöta-
Dals distrikt. Medverkan av Tomas Hammar, regionsledare inom Equmeniakyrkan, som 
talar över ämnet ”Att finna tillit i en flyktig tid” Pris för kaffe, fralla och lunch och avslu-
tande kaffe kr. 150:- 
 

Onsdagen den 6 april  kl. 15:00 i Missionskyrkan. ”På sångens vingar över land och 
hav” Sångaren Samuel Svensson, Åstorp, talar och sjunger. Samuel är bror till sångerskan 
Märta Svensson     
 

Vi planerar för en bussresa i maj månad. Vi återkommer närmare med program för 

detta snarast. 

 

KYRKLUNCH 
 

Efter Gudstjänsten 13 mars fortsätter vi  
Gemenskapen och äter en gemensam  

måltid tillsammans ca 12:30. 
 

Anmälan senast onsdag 9 mars 
Kostnaden är 100kr per person 

eller 250kr per familj eller mer… 
 

Överskottet kommer 
att gå till våra  

nya stolar i festsalen. 
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Sedan åkte vi några gator bort till den romska bykyrkan i området, där familjen är aktiv. 
Kyrkan är en enkel byggnad med ett enda stort rum som kan rymma ca 50 personer. I rum-
met finns endast några få plaststolar, en enkel talarstol och några sångböcker. I kyrkan 
mötte vi Najdens syster Kristina. Hennes ansvar var att elda i kyrkans kamin, städa och 
leda lovsången.  

Bykyrkan i Kneza 
 
 

På eftermiddagen besökte vi ytterligare några familjer för att sedan på kvällen åka tillbaka 
till kyrkan. Där var ett 40-tal romer samlade och de flesta fick stå upp. Vi hade först ett 
enkelt möte med sång och vittnesbörd. Pastor Angel, som är pingstpastor i Kneza och som 
ansvarar för både cityförsamlingen och några av bykyrkorna, önskade att vi skulle avsluta 
kvällen med tid för information. Han ville att vi i teamet skulle lyssna till vad människor 
behövde hjälp med. Olika behov presenterades: liten farm med kor eller får, fruktodling, 
biodling med 30-40 kupor samt kyrkans behov av hall, toalett, litet kök samt möbler. Vi 
betonade att vi inte kunde ge några löften, men att vi lyssnade och ville ta med oss dessa 
tankar hem. När vi sedan tog farväl av vännerna fanns en varm känsla av syskonskap ge-
nom tron på Jesus Kristus.  
 

Detta var bara en liten glimt från resan. Hela rapporten kommer troligen att läggas ut på 
församlingens hemsida. Utifrån denna studieresa vill nu arbetsgruppen jobba vidare. Det 
blir spännande! Redan dagen efter det att vi kommit hem mötte jag Najden utanför Åhléns. 
Det var fantastiskt att få hälsa från Bulgarien, från hans barn och hans syster. Jag visade 
honom några bilder i mobilen från Valentins hem och från kyrkan. Hans ansikte lyste av 
glädje och kan inte beskrivas med ord.  
 

Yvonne  

(Forts. från sidan 6) 
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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 

Höstens funderingar och förkunnelse om 
Guds kallelse till omsorg om flyktingar och 
faderlösa  (2 Mos 22:21ff) har nu tagit sig 
ett uttryck i ”Café kontakt”. Detta är en 
mötesplats i vår kyrka, då vi kan träffa en-
samkommande flyktingbarn och andra flyk-
tingar.  

 

Det var med stor förväntan och viss oro, 
som vi satte igång den 26/1. Kvällen gick 
över förväntan. Det kom cirka 40 flyktingar 
och nästan lika många svenskar. Svenskar-
na var inte bara ”dom gamla vanliga” utan 
vi såg nya ansikten i vår kyrka, som ville 
vara med och uttrycka gemenskap med våra 
flyktingvänner. Jag tror inte någon gått 
besviken därifrån. Alla verkade trivas och 
språket var inte hinder för kontakt. Vi har 
fikat, spelat pingis, spelat gitarr och piano, 
bakat, tränat på svenska och mycket mera.  
 

 Förutom att träffarna var trevliga och ro-
liga, så uppstod här och där en djupare kon-
takt med våra vänner som har, och har haft 
det mycket svårt. Det har varit ögonblick 
man sent ska glömma. Lille John Johns 
ljuva ögon skapade känslomässiga berö-
ringar mellan honom och pojkar, som inte 
är äldre än att de skulle kunna vara hans 
storebror. En annan djup beröring var, när 
en pigg och glad 15-årig pojke plötsligt fick 
sorg i sina ögon, när han sa, att det inte är  
bra här i Sverige, för han har ingen mamma 
här.  Ögonblicket senare fick Lotta Filips-

Café kontakt   

son en stor kram av honom. Kanske han 
med det ville säga, att han var beredd att 
bygga nya relationer. Må Gud hjälpa oss att 
förmedla den stora kärlek vi fått, till dom 
som behöver det. 
 

Med denna lilla hälsning vill jag rekom-
mendera Dig, som ännu inte haft tillfälle att 
delta, att ta dig till kyrkan en tisdagskväll. 
Jag tror inte att Du kommer att gå besviken 
därifrån. 
 

Ulla Andin 
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Konfirmation 
Våren med konfirmanderna har startat på 
bästa sätt med övernattning i Missionskyr-
kan tillsammans med konfirmander och 
ledare från Tibro! Vi blandar allvar, fika, 
och skoj på tisdagar när vi träffas.   
 

Höjdpunkten på konfirmationsåret, nämli-
gen lägret, börjar närma sig. Vi blickar 
framåt mot långhelgen i mitten maj på Sjö-
hagagården med konfirmander från hela 
Skaraborg. Vi har stora förväntningar och 
tror att mycket gott kommer ske de dagar-
na! 

Årsmöte 
Equmenia Lidköpings årsmöte 
Onsdagen den 27 januari hade Equmenia 
Lidköping sitt årsmöte. Mötet inleddes med 
att ordförande Christian Nilsson hälsade 
alla välkomna och gav en uppmuntran till 
alla att be mycket under det kommande 
året.  
 

När den långa årsberättelsen lästes upp 
visades bilder på de olika aktiviteterna för 
att ge en ännu bättre bild av hur mycket det 
är som sker i föreningen under ett verksam-
hetsår. Ekonomiskt slutade året med ett 
litet överskott, vilket är positivt.  
 

En ny styrelse valdes som nu består av: 
Christian Nilsson (ordförande), Samuel 
Marklund (vice ordförande), Sture Liderud 
(kassör), Aron Dalemo, Johanna Hermans-
son, Alexandra Larsson, Alma Liderud, 
Emanuel Götesjö, Emilia Lindahl, Ester 
Dalemo, ungdomsledare och pastor med 
barn- och ungdomsinriktning, samt repre-
sentant från församlingens styrelse. Det 
gjordes även val till andra uppdrag, som 
ledare och ombud av olika slag.  
 

Övrigt som behandlades var årsavgift, bud-
get och verksamhetsplan för 2016 som 
också fastställdes. En motion hade kommit 
in angående att upprätta en fond för ungdo-
mar som behöver ekonomisk hjälp till lä-
geravgifter. Årsmötet gav styrelsen i upp-
drag att arbeta vidare med denna idé.  
 

Årsmötet avslutades med goda mackor och 
festliga tårtor. 

Alla verksamheter har startat för terminen och förväntan ligger i luften!!!!    

Scout 
Scouter samlas varje vecka i både Truve-
gården och Hasslösa Missionshus. Vi har 
fullspäckat med aktiviteter under våren. 
Projekt som tillverkning av knivar och 
lägerbålsstolar är på programmet. Jeri-
kospel och hajk är några av vårens höjd-
punkter. I påsktider ska vi alla till Miss-
ionskyrkan för en påskvandring. Som van-
ligt kommer scouterna vara vid Skogshyd-
dan för valborgsfirande!  
 

Den 18-22 juni åker vi på scoutläger på 
Munkaskogsgården utanför Habo! På 
scoutläger får man leva lite mer primitivt. 
Vi kommer att sova i tält och laga mat vid 
våra egengjorda kök. Tillsammans med 
flera andra kårer i Västra Götaland ska vi 
ha fantastiska dagar vid Vättern. Mer lä-
gerinfo till scouter kommer. 
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Tonår 
2016 började med fantastisk nyårskonfe-
rens i Jönköping som många av ungdomar 
härifrån åkte till, och nu är vi laddade för 
en den här våren.  
 

Vi träffas varje fredagskväll och kommer 
bl.a. att utmana församlingsstyrelsen i olika 
tävlingar, åka och bada på äventyrsbad och 
lyssna och diskutera kring tro och veten-
skap med en gäst. Eventuellt åker några till 
påsklägret Tre Dagar i Kungsportskyrkan 
för att fira påsk. Skidlägret som det här året 
åkte till Vemdalen hoppas vi har blivit en 
riktig skön vecka med mycket bra skidåk-
ning, många gudsmöten, och fin gemen-
skap. 
 

Till sommaren kommer vi som vanligt att 
hyra ett hus på Hönö under konferensveck-
an. Det brukar vara en fantastisk tid på 
sommaren med många gudstjänser/
seminarier, mycket gemenskap, och många 
härliga dagar. Den 2-10 juli är konferensen 

Ledardag 
I början av april kommer det vara en dag 
för alla ledare i ungdomsarbetet. Alla le-
dare gör ett fantastiskt jobb och är oerhört 
värdefulla!  
 

John Eidering, regionssamordnare på Equ-
menia väst, kommer då hit för att tala till 
våra ledare efter gudstjänsten om ledar-
skap och det viktiga arbete de gör. Det är 
även John som predikar på den gudstjäns-
ten, söndag 3 april. 

i sommar, och vi hoppas att många tonå-
ringar tar den chansen! 
 

En annan stor sommarhändelse är festiva-
len Frizon på Torpaområdet utanför Öre-
bro. Mycket musik av kända och nya artis-
ter, många seminarier om intressanta och 
relevanta ämnen, och härliga gudstjänster. 
Här spenderas gärna några av sommarens 
bästa dagar. 
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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! 


