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Yvonne Jureheim 
Diakon 
telefon: 0510-301282 
mobil: 0723-325898 
yvonne.mk@lidkoping.org  
Fredag ledig dag  

Lidköpings Missionsförsamling     

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

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

Rebecka Appelfeldt 
Kommunikatör 
telefon: 0510-301286 
missionskyrkan@lidkoping.org  
tisd, tors 8-15 
onsd 8-16  

Samuel Östersjö 
Pastor barn & unga 
telefon: 0510-301284 
mobil: 0704-914678  
samuel.ostersjo@gmail.com  
Måndag ledig dag 

Krister Liljegren 
Föreståndare 
telefon: 0510-301281 
mobil: 0708-463263 
krister.liljegren 
@equmeniakyrkan.nu 
Måndag ledig dag 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
telefon: 0510-301283 
mobil: 0705-355310  
tony.vaktis1@gmail.com  
månd-torsd 7-16  

Linnéa Keihag 
Ungdomsledare 
telefon: 0510-301285 
mobil: 0730-934979 
linneakei@gmail.com 
Måndag ledig dag 

Equmenia Lidköpings 
ordförande:  
Alida Holm  
Torstensgården 6 
53194 Järpås 
mobil: 076-1261262 

 

kassör:  
Simon Hahl 
Sjöskogsgatan 5 
53133 Lidköping 
Mobil: 0708-632279  

Lidköpings Missionsförsamling     

Programblad för Lidköpings  
Missionsförsamling, 

 en del av Equmeniakyrkan 
 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  
Rebecka Appelfeldt, Inghar Främ-
berg, Kristina Ek, Håkan Hellbergh 

E-post: hakan.hellbergh@gmail.com  
Manusstopp för nästa nr.: 30 apr.. 
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Emma Rydell  
till Filadelfiaförsamlingen i Stockholm 
 

Per-Anders och Emy Karlsson  
till Värnamo Missionsförsamling 
 

Lars-Åke Grubbström  
till Stenhammarkyrkan 
 
 

Vi tackar för tiden i vår församling! 

Utflyttade 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

Mars 
  3 Magnus Hermansson  60 år 
10 Lars Aspelin  50 år 
13 Lars-Åke Fahlgren  60 år 
14 Siv Johansson  70 år 
21 Britta Sandquist  94 år 
25 Annika Keihag  70 år 
25 Stefan Gunnarsson  60 år 
27  Roland Kuster  70 år 
29 Jacob Johansson  50 år 
 

April 
  1 Gunnar Svensson  93 år 
13 Anne-Charlotte Andersson  70 år 
18 Erik Banck  60 år 
22 Anita Landström  75 år 
27 Helene Wernvik  60 år 
28 June Lamminheimo  75 år 
 

Maj 
  8 Evy Andersson  75 år 
  9 Berit Karlsson  85 år 
12 Mats Borén  60 år 
15 Åke Johansson  75 år 
20 Birgitta Olsson  70 år 
27 Patrik Johnsson  50 år 

Vi gratulerar 

Ruth Andersson 
Född 21 oktober 1927, död 10 november 2017. 
Begravningsgudstjänst i Otterstads kyrka   
 

Inger Liderud 
Född 12 december 1940, död 14 januari 2018. 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan  
1 februari 2018. 
 

Gunnel Dahlgren 
Född 30 januari 1922, död 15 januari 2018. 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan  
3 februari 20  

Hemgångna 

På bekännelse 
 

Ida-Maria Sjöberg  10 december 2017. 
Götgatan 37 B, 531 31 Lidköping 
 

Juha Perälä 10 december 2017. 
Östergatan 20, 531 32 Lidköping 
 

Kaveh Savoj Bolanghchi  
10 december 2017. 
c/o Holgersson, Otterstad Tallbacken 1, 
531 99 Lidköping 
 

Shno Abdulla Ahmad 10 december 2017. 
c/o Holgersson, Otterstad Tallbacken 1, 
531 99 Lidköping 

 Nya medlemmar 
 

Församlingsinformation 

Tisdagar kl 10.00 
 

Mars: EFS-kyrkan 
April: Nicolaikyrkan 
Maj: Missionskyrkan 

Bön för alla 

Vi har fått nya telefonnummer i kyrkan, i 
det här numret av tidningen har vi  skrivit 
alla nya nummer i RÖD skrift för att ni ska 
kunna se vad som ändrats. 

Nya telefonnummer 
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Pastorns Ruta 
 

 

Generositet 
 

När jag studerade vår församlings historia inför års-
mötet i februari så blev en sak tydlig. Från de allra 
tidigaste åren på artonhundratalet då vår församling 
började existera har ett starkt inslag av generositet 
funnits. En stor del av församlingens ekonomi gick 
tidigt till de nödlidande i Lidköping. Viljan att hjälpa 
hos våra tidiga medlemmar var stark trots att de egent-
ligen bara hade det marginellt bättre än de som de 
hjälpte. 
 

Varför blir det naturligt att ge och blanda in Gud i 
ekonomin när tron på Jesus blir en verklighet i livet? 
För oss, som för de gamla ”läsarna” kommer antaglig-
en en insikt om hur stor Guds kärlek till människan är. 
Världen blir så mycket större med Gud, här ryms inte bara jag och mina behov. Det 
väcks tankar hos oss om ett nytt sätt att tänka och handla när vi läser om Guds 
enorma gåva genom Jesus och när vi läser om de tidiga kristna som tycks fått tag om 
en sanning trots sin tids problem och frestelser. 
 

I Miletos vid Medelhavet ännu längre tillbaka i tiden ger Paulus oss och de äldste från 
Efesos, som lyssnar där och då, ett Jesus-ord som inte står i evangelierna men som är 
helt i linje med vem Jesus är och vad han lärde: ”Det är saligare att ge än att få.”   
Visst är det så? Givandet är kopplat till en glädje som kan befria oss från den in-
stängdhet som ofta blir resultatet av att bara tänka på sig själv. Den ger en sannare 
och klarare bild av livet och verkligheten. Välfärden i vårt land Sverige bygger i 
grunden på tanken om det delade ansvaret för allas välbefinnande. Tanken är tidlös. 
Möjligheterna är stora. 
 

Det handlar inte i första hand om storleken på givandet, eller om det är ekonomi, tid, 
omsorg eller kärlek som vi ger. Bara det faktum att vi delar med oss och är givare är 
viktigt. En omsorgsfull fråga till en medmänniska är även det en del av en livsstil 
med andra i fokus.  
 

Glädjen som kommer av mottagarens glädje är så rik på välsignelse. I Filipperbrevet 
understryker brevets författare, Paulus, denna sanning i kap. 4 och vers 17. 
Givandet är inte heller bara för nu, utan är också på något sätt kopplat till evigheten. 
Jesus uppmanar oss att skaffa skatter i himlen, att förankra vårt hjärta där.  Tanken 
svindlar, tänk om vår omsorg och generositet är kontaktpunkter med evigheten för 
alla som får del av dem. Att det vi får förvalta räcker längre än vår tid på jorden.  
Nu lite om vår gemenskap i vår kyrka. I församlingen har vi åtaganden som beskrivs 
genom en budget, vilken presenteras på årsmötet och som församlingen tar ett ge-
mensamt beslut om. När vi tittade tillbaka på 2017 så kunde vi konstatera att givandet 
hade ökat under året. Det är oerhört glädjande att se generositeten från dig! 
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Men årsmötet tog också beslut om att 
öka givandet då vi har svårt att få eko-
nomin att gå ihop i vår församling. 
Med enkla bilder förklarades hur lätt 
vi skulle kunna höja vår likviditet och 
hur liten bördan egentligen blir för var 
och en. 
 

När den kristna kyrkan var ett nytt 
fenomen i Europa så förundrades 
människor över de kristnas solidariska 
ansvar och kärlek till varandra men 
också hur detta ansvar nådde dem som 
inte delade deras tro. Kanske var detta 
det allra starkaste vittnesbördet i den 
tidiga kyrkan. Generositetens cirklar 
sprider sig och påverkar sin tid och 
sitt samhälle. 
 

Idag står du och jag i ett rikt arv av 
omsorg och generositet, vi är en del 
av dem som gått före oss men också 
av dem som kommer efter oss. Då, nu 
och sedan vävs samman till en stark 
väv av gemenskap genom tidens gång. 
Tillsammans kan vi bära det arvet 
vidare i vår tid, idag.  

Krister Liljegren 

 

Från församlingen och arbetslaget vill vi 
rikta vårt varma tack för allt gott arbete, 
som du utfört under dina 22 år här i för-
samlingen. Fantastiskt!  
 

Du har inte bara skött alla arbetsuppgifter 
som hör till en kyrkas expedition, utan 
också delat med dig av din varma med-
mänsklighet och allt vad det innebär, som 
första personliga kontakt med Missionsför-
samlingen via samtal, telefon eller e-post.  
 

Vi önskar dig Guds rika välsignelse över 
dagar som kommer och är glada över att du 
inte flyttar, utan också i fortsättningen delar 
församlingsgemenskapen med oss. 

Tack Kerstin! 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
  

Esplanaden 3, 531 50, Lidköping 
 

 E-post:   missionskyrkan@lidkoping.org 
Hemsida: www.mklidkoping.se 
Expedition:   tel. 0510-301280 
 
  

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

HASSLÖSA  
MISSIONSHUS   
För uthyrning:  tel. 0510-50584
(Hans och Kristina Ek)  
 

SKOGSHYDDAN   tel. 0510-24842 
  
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 



- 6 - 

 
 

 
 

 
 

Jag kommer till Margits lilla smakfullt möblerade rum på Tolsjöhemmet, dit hon flyttade 
en kort tid före 98-års dagen, och finner Karin och Roland på besök. Under angenäm sam-
varo och trevligt samtal dricker vi eftermiddagskaffe. Det är ljust i rummet, det vetter mot 
väster, där solen lyser denna vackra höstdag. Tittar man runt ser man Margits älsklingstav-
lor på väggarna och en hörna full av fotografier på barn, barnbarn och barnbarnsbarn.  
 

Jag berättar att jag gärna vill ställa några frågor om hur hon 
minns församlingen. ”Vad ska jag då säga?” blir den första spon-
tana repliken, men med lite hjälp från Karin kommer hon på spå-
ret och sedan flyter strömmen av minnen nästan obehindrat och 
det gäller för mig att skriva och se till så jag får det rätt.  
 

Familjen Enestig kom till Lidköping i maj 1955. Det var då som 
Hjalmar Enestig tillträdde sin tjänst som pastor och föreståndare, 
och de flyttade in i pastorsbostaden, en liten villa på De la Gardi-
evägen 50. Familjen hade då fyra barn, flickorna Ann-Louise, 
Karin och Kerstin och Lasse var tretton månader. Det första dyg-
net blev dramatiskt. Hjalmar gick ner i källaren för att elda lite 
skräp i pannan, men kom snart upp, alldeles yr i huvudet och 
illamående. Det visade sig att pannan inte fungerade som han 
tänkt sig, så den ”läckte” koloxid. Ett telefonsamtal till Kerstin 
och Sten Gustafsson löste krisen. ”Kom och sov hos oss!” Den 
natten sov fyra vuxna och sju barn i deras lilla lägenhet.  
 

Margit minns att hon hade fullt upp med hem och familj och inte kunde hjälpa till i försam-
lingen särskilt mycket.  ”Men”, säger Karin, ”när man bläddrar i er gästbok från den tiden, 
ser man hur mycket gäster ni hade. Gästande talare från när och fjärran, vänner, försam-
lingsmedlemmar, alla var välkomna.”  Och Margit minns hur roligt det var; och att det ofta 
var te och smörgås som bjöds. Hon nämner flera namn, vänner som betytt mycket och som 
satt spår av värme och glädje. ”För att inte tala om våra kompisar!” säger Karin. ”En del 
var hos oss jämt.” 
 

Så småningom kom Margit också att arbeta utanför hemmet i sitt yrke som sjuksköterska. 
Det var bl.a. vikariat på BVC och kurser i spädbarnsvård på yrkesskolan.  Hon minns att 
hon bjöd in eleverna att praktisera hemma, där yngsta dottern Maria badades i det lilla bad-
rummet i källaren.  
  
Jag frågar om viktiga händelser i församlingen under den här tiden. Hjalmar Enestig var 
pastor fram till 1964. Margit berättar att Skogshyddan inköptes, att Truvegården byggdes, 
att AKO-teamet hade en lång tältmötesserie på platsen där Fredriksdalsskolan nu ligger. 
Men livet i en församling har en vardagspuls och där minns Margit hur viktigt ungdomsar-
betet varit, sjukbesöken som ibland ledde fram till att människor kom till tro, gudstjänstli-
vet. ”En gång fick Hjalmar mig att läsa dikt på ett möte i Hasslösa,” säger hon. Och Karin 
stryker under att Margit ofta läste dikter på värmländska även hemma. De vackra diktböck-
erna står i en hylla här i rummet i Tolsjö. De är en viktig del av Margits liv.   

Samtal med Margit Enestig 
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Sedan kom det att dröja nästan trettio år innan Margit kom tillbaka till Lidköping och för-
samlingen 1993. Då hade barnen vuxit upp och bildat familj och Margit hade varit änka i 
många år. Sonen Lasse och dottern Karin hade bosatt sig i Lidköping. Det gjorde att hon 
bröt upp från Limhamn och kom hit. 
 

Jag frågar vad som varit betydelsefullt under de här åren. ”Det är smågrupperna” svarar 
Margit utan att tveka.  ”Där känner jag att jag har haft en uppgift som passar mig”. Och så 
berättar hon hur roligt och givande det varit att få vara samtalsledare i Alpha. ”Jag önskar 
att jag känt till Alpha långt tidigare.”  Margit berättar om den goda sammanhållningen i 
teamet och om både mycket skratt och stort allvar.  
 

”Min hemgrupp har också vart jätteviktig. I början var vi en grupp damer och Allan Sahl-
berg. Han var nog lite blyg, för han sa att han inte kunde be högt. Men när han började, 
blev hans böner en stor välsignelse för oss alla.” 
 Margit berättar vidare om bönegrupper, grupper för ungdomar, om att ha roligt tillsam-
mans och att kunna lyssna. Det märks att hon brinner för den lilla gruppen! 
 

”Vad är viktigt för vår församling nu och i framtiden?” frågar jag. Svaret kommer snabbt, i 
korta fraser, så tydligt att vi inte kan ta miste ... … …   
-Komma nära Jesus.  -Komma nära varandra.  
-Skapa trygghet i gemenskapen.  -Våga lita på varandra så vi får en frimodig gemenskap.  
-Vi behöver växa.  -Vi behöver väckelse på många punkter.  
-Vi behöver gudsmöten. 

 

Och Margit tillägger: ”Jag säger inte att jag har nått dit. Jag har tränat hela livet.” 
 

När jag kramar Margit farväl har höstmörkret fallit. ”Kom tillbaka snart så vi får be till-
sammans,” säger hon. 

30 oktober 2017  
Anita Landström 

 

 RPG allträff våren 2018 
 

Onsdagen den 7 mars kl 15.00 i Pingstkyrkan 
Ett program om fågelskådning med naturfotografen Per-Olof Strandroth,  
Vi skall även ha ÅRSMÖTE. 
 

Fredagen den 9 mars kl 10.30 i Immanuelkyrkan i Borås  
ÅRSMÖTE MED VÄSTGÖTA-DALS RPG DISTRIKT Medverkan av Gillis Edman och 
sång av Immanuelkyrkans Veterankör 
 

Onsdagen den 4 april kl 15.00 i Missionskyrkan 
Tre vänner musicerar och talar. Per Inge Jorstig, Hans Jadenfeldt och Sören Eklund 
 

Fredagen den 5 maj VÄSTGÖTA DALS RPGDISTRIKTETS VÅRTRÄFF på  
Flämslätts Stiftsgård Medverkan av Clas Astin. 
 

Fredagen den 25 maj kl 8.00 från Missionskyrkan  
Bussresa till Hönö och båtresa till Vinga fyr. Anmälan till Arne Edvinsson 0510-28626 
eller Inghar Främberg 070-3215872 Pris per person 500:- Guidning av Anders Marklund 
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2 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

3 Lördag 
8.30  STÄDDAG I KYRKAN 
 

4 Söndag 
11.00  MISSIONSGUDSTJÄNST  
 Nattvard, ssk, kyrkkaffe 
 

6 Tisdag 
10.00  EKUMENISK BÖN  
 i EFS-kyrkan 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

7 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
 i Pingstkyrkan 
 

9 Fredag 
10.30  RPG ALLTRÄFF  
 Distriktsårsmöte i Borås 
18.30  YOUTH RECLAIM  
 i Skövde 
 

10 Lördag 
9.00  KVINNOFRUKOST 
 

11 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST.  
 Ssk, kyrkkaffe 
 

13 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

14 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN.  
 Hjärtats sång 
 

16 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

18 Söndag 
11.00  TILLSAMMANSGUDSTJÄNST.  
 Kyrkkaffe. 
 

               Gudstjänster 

1 Söndag 
11.00  PÅSKDAGSGUDSTJÄNST 
 Nattvard, kyrkkaffe 
 

3 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

4 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  RPG ALLTRÄFF 
 

6 Fredag 
19.30  YOUTH  
 ungdomsmöte i Pingstkyrkan 
 

8 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST 
 Ssk, kyrkkaffe 

Mars 20 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

21 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN.  
 Jan sjunger och kåserar 
 

23 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

25 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST.  
 Kyrkkaffe 
 

27 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

28 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN.  
 Inför Påsken 
 

30 Fredag 
20.00  YOUTH 

 April 
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1 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

2 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
 

3 Torsdag 
18.00  SCOUT  
 Gemensamt lägerbål 
 

4 Fredag 
18.30  YOUTH RECLAIM  
 i Skövde 
 

6 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST   
 Avslutning ssk, nattvard,   
 kyrkkaffe 
 

8 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT  
 Avslutning  
 

9 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
 

10 Torsdag 
9.00  GÖKOTTA PÅ SPÅRÖN 
 medtag fikakorg. Vid regn inställt.  
 

11 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

13 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST   
 Kyrkkaffe 
 

16 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
 

18 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

20 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
 Kyrkkaffe 
 

(Forts. på sidan 10) 

 och möten 

 Maj 
  

10 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

11 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN 
 Förband Kongo 
 

13 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

15 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
 Ssk Bibelvandring, kyrkkaffe 
 

17 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

18 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
 Vardagsunder 
 

20 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

22 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST 
 Andante, ssk, kyrkkaffe 
 

24 Tisdag 
18.30  CAFÉ KONTAKT 
 

25 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
 Möten m. gatubarnen i Bukoba 
 

27 Fredag 
20.00  YOUTH 
 

29 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
 Ssk, kyrkkaffe 
 

30 Måndag 
19.00  VALBORGSFIRANDE   
 Skogshyddan 
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23 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 
 

25 Fredag 
 RPG ALLTRÄFF  
 och Onsdagsträffen till Hönö 
20.00  YOUTH 
 

27 Söndag 
11.00  GUDSTJÄNST  
 Kyrkkaffe 
 

30 Onsdag 
12.00  SOPPLUNCH 
12.45  SINNESROGUDSTJÄNST 

 

 

(Forts. från sidan 9) 

. 

 

Kom och vårstäda  
på Skogshyddan! 

 
 

14 april, 21 april 
och 28 april 

 kl. 10.00- 13.00. 

Den nya styrelsen med i bakre raden fr. v. Lars Stenseke, Johan Liderud, Therése Karls-
son, Britt Läckström, Sune Eriksson, Margareta Liljegren, Gunnar Andin. Främre raden 
fr. v. Axel Holm, Patrik Keihag, Danial Zayeralipour, Håkan Hellbergh. 
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Lördagen den 3 februari 2018 hölls det 135.e årsmötet i församlingens historia. Det är en 
lång tid och mycket har hunnit ändra sig både i församlingen och i samhället sedan starten. 
På årshögtiden söndagen den 4 februari talade Krister Liljegren över ämnet ”Att vara kyrka 
med Gud i tiden”. Han gav glimtar från pionjärernas tid och det är förunderligt att konsta-
tera att de, precis som vi idag, försökte möta sin samtids utmaningar och sina medmänni-
skor med den förvandlande kraft som finns i evangeliet; att vara en gudstjänstfirande ge-
menskap med ett tydligt uppdrag till samtiden.  
 

Ett årsmöte är ett avslut. Vi människor behöver kunna släppa det som varit för att få kraft 
att gå vidare. Med tacksamhet ser vi tillbaka på 2017. Det diakonala arbetet har varit i fo-
kus och det har fått tydligt genomslag i församlingslivet bl.a. genom soppluncherna och 
Café Kontakt.  Vår församling har stor bredd i sin verksamhet; gudstjänster, undervisning, 
konfirmation, barn- och ungdomsarbete, samlingar för äldre, mission och kvinnofrukostar 
för att saxa några rubriker ur den gedigna årsberättelsen. Till tjänster och uppgifter i för-
samlingen valdes många villiga ”arbetare”, men i söndagsskolan och valberedningen finns 
vakanta platser.  
 

Personalfrågor har tagit stor del av styrelsens tid under 2017. Vi har avtackat några an-
ställda medarbetare och hälsat nya välkomna. Krister Liljegren kom som ny församlings-
föreståndare den 1:a oktober efter att Pea Karlsson flyttat till Värnamo. Linnea Keihag 
ersatte Erik Ansgar som avslutade arbetet under sommaren för studier. Rebecka Appelfeldt 
har anställts efter Kerstin Bergvall som gått i pension vid årsskiftet.  
 

Lars Stenseke valdes till ordförande för styrelsen och Gunnar Andin till kassör. Therése 
Karlsson, Patrik Keihag och Britt Leckström omvaldes till Styrelsen på två år. Ett fyllnads-
val för ett år gjordes av Håkan Hellbergh och Sune Eriksson. Till suppleanter valdes Dani-
al Zayeralipour och Margareta Liljegren.  
 

Den fråga som föranledde mest debatt under årsmötet var ekonomin. Det är glädjande att 
kollekterna under året överskridit budget. Men intäkterna är ändå för låga i förhållande till 
det verkliga behovet.  Årsmötet röstade igenom en nollbudget, vilket innebär att vi måste 
höja intäkterna. Styrelsen kommer att arbeta med frågan men vi behöver tänka igenom hur 
vi, var och en, kan medverka. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets för-
valtning.    
 

”Vi vill växa” är fokus för det nya året. Det finns en inneboende kraft i livet som strävar 
mot växt. Stagnation är tillbakagång. NU GÖR JAG NÅGOT NYTT säger Gud i  
Jes 43:19. upptäck att gudstjänstliv, bibelläsning och bön är som ”att andas in friskt syre i 
ditt andliga liv!” Låt det som du är bra på bli en gåva till gemenskapen! ”Du måste inte, du 
får” sa Krister Liljegren i sin predikan på årshögtiden då vi också firade nattvard, lyssnade 
till musikkåren och drack kyrkkaffe med tårta eftersom vi avtackade Kerstin Bergvall. Vil-
ken födelsedag för en 135-åring!  

Anita Landström 

Församlingens årsmöte 2018  
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Församlingsmöten under våren är  
inplanerade till 18 mars, 22 april och 20 maj. 
 

Alla möten är i vår är i anslutning till  
kyrkkaffet för att så många som möjligt ska 
kunna vara med. 
 

Välkomna! 

Församlingsmöten 

 

Lördagen den 10 mars kommer Magda 
Hane från Norrtälje, till kvinnofrukosten i 
Missionskyrkan. "Från lyx och flärd till 
LIV" är temat denna förmiddag.  

 

Magda arbetade i modevärlden och gifte in 
sig i ”miljonärslivet”. Hon levde ”mångas 
drömliv” med sportbilar, diamanter, mär-
keskläder, lyx och överflöd, men ”allt är 
inte guld som glimmar”. När Magda ville 
lämna lyxlivet blev hon mordhotad och fick 
fly. Hon överlevde och försökte bygga upp 
sitt liv igen. Då kollapsade hon, helt ut-
bränd.  
 

I denna kris fick Magda ett gudsmöte, ett 
möte med Jesus och hennes liv förvandla-
des totalt. Med Guds kraft och kärlek hit-
tade hon sig själv och en ny livsuppgift.  
 

Magda läste till diakon och det självklara 
arbetsfältet fann hon bland människor i 
hemlöshet, missbruk och kriminalitet.  
 

Biljetter finns att köpa i Missionskyrkan 
onsdagen den 21 feb. kl. 18.00-19.00 och 
om det finns biljetter kvar också torsdagen 
den 22 feb. kl. 10.00-11.00.  

Kvinnofrukost 

Församlingens  
FÖDELSEDAGSFEST 

 

Du som fyller eller har fyllt 80 år  
eller mer under året 2018 
DIG VILL VI FIRA! 

 

Församlingen vill bjuda dig på fest. 
Välkommen till Skogshyddan 

torsdagen den 26 april  
kl. 15.00 – 17.00. 

 

Gemenskap – kaffe och tårta. Bjud gärna 
med dig  någon närstående eller meddela 
expeditionen om du behöver skjuts. 

 

Anmälan till församlingsexpeditionen  
tel. 301280 senast torsdagen den 19 april. 

 

Mycket varmt välkomna! 
Besöksvännerna och YvonneBesöksvännerna och YvonneBesöksvännerna och YvonneBesöksvännerna och Yvonne    
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Här är församlingens nya kommunikatör. 
Rebecka är en 35-årig 4-barnsmamma från 
från Alingsåstrakten, nu boende på Kål-
landsö.  
 

Rebecka är utbildad civilingenjör inom 
teknisk design och har arbetat 11 år med 
grafisk design och kommunikation som 
anställd och som egen företagare.  
 

I rollen som kommunikatör kommer Re-
becka att sköta och utveckla kommunikat-
ionen av information och berättelser både 
inom församlingen och utåt. Hon vill gärna 
höra din berättelse om hur just du tar emot 
eller önskar få information och kontakt 
med församlingen. 

Välkommen Rebecka! 

Vi kan glatt meddela att vi äntligen är igång! Våra cellgrupper som under hösten 
aldrig riktigt fick genomslag har nu pausat och ersatts med något desto mer i för-
samlingsanda i form av en hemgrupp.  
 

Upplägget är simpelt, vi ses varannan onsdag kväll kl 18-21 och alla ungdomar 
mellan 13 och 19 år som vill ha mer Jesus, samtal på djupet och varm gemen-
skap. Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i ungdomsledarteamet 
om du vill veta mer!  

Hemgrupper 

Innebandyn fortsätter och är fortfarande en mycket uppskattad helgaktivitet för 
både tjejer och killar! Sporten i sig korsar språkbarriärer som under andra aktivite-
ter kan tänkas vara ett hinder, men inte här. Hit är alla välkomna & kapabla till att 
vara med, oavsett tidigare erfarenhet eller talang.  
 

Trots att intresset svalnat en aning från tidigare terminer dyker det fortfarande 
upp en ganska blandad grupp med folk och vi fortsätter i samma spår som tidi-
gare med grymma volontärer som troget och gladeligen finns på plats i ledningen 
varje vecka.  
 

Är du intresserad av att hänga på, eller på något vis engagera dig - kom till De la 
Gardie gymnasiets gymnastiksal fredagskvällar klockan 17.30, och varför inte 
haka på till ungdomsaktiviteten i kyrkan direkt efteråt?  

Puls 
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Precis som förra terminen fortsätter söndagsskolan med boken ”What would Je-
sus do?”. Till detta används fortfarande handdockorna under läsningen vilket bar-
nen själva är med och styr så att de pratar på rätt ställe. Planen är att försöka 
hjälpas åt med att så småningom göra en världsatlas av indianpärlor och själv-
klart kommer det även att hållas bibelvandring längre fram under våren. Denna 
gång kommer dramat handla om Moses.  

Söndagsskolan 

Fredagen den 26 januari hade Equmenia Lidköping sitt årsmöte och även detta 
år fick det en festlig inramning med lekfulla inslag mellan paragraferna, tack vare 
lekledarna Carolin Leckström och Aron Dalemo. Samuel Marklund valdes till ord-
förande för mötet och ledde oss genom dagordningen på ett tydligt sätt. Årsberät-
telsen lästes upp av ett flertal personer samtidigt som bilder visades upp från 
årets olika händelser. Det ekonomiska resultatet för året slutade tyvärr med ett 
underskott, men det fick bli en uppmaning till oss alla att vidta åtgärder för att 
återigen komma tillbaka till tidigare års positiva resultat.  
 

Det valdes en ny styrelse som nu består av dessa personer: Alida Holm 
(ordförande), Samuel Marklund (vice ordförande), Simon Hahl (kassör), Hilma 
Wahll, Aron Dalemo, Emanuel Götesjö, Petter Axelsson, Simon Jonsson, Judit 
Dalemo, Benjamin Götesjö, Johan Rahm, Mia Keihag, kårchef, ungdomsledare, 
pastor med ungdomsinriktning och representant från församlingens styrelse. Ett 
speciellt tack också till Christian Nilsson som avgår som ordförande och till Sture 
Liderud som avgår som kassör efter många års förtjänstfullt arbete! 
 

När alla paragrafer var avklarade avslutades kvällen med tårtbuffé och en andakt 
med inspirerande ord från Equmenia Lidköpings nyblivna ordförande Alida Holm 
och lovsång som leddes av Samuel Östersjö och Linnéa Keihag.  

Equmeniaparty och årsmöte 

Tonår kallar sig sedan årsskiftet numera för mkl YOUTH och är i full gång med 
fredagssamlingarna! Hittills har de bjudit på ett ganska brett spektrum av aktivite-
ter. Klassikern Socks Wars (dvs strump-krig), Bilkurragömma + Burger King-häng 
tillsammans med pingstkyrkan, Equmeniaparty och årsmöte, naturligtvis en hel 
del kortspelande & lek, lovsång & bön, men även underbart inspirerande under-
visning av Jenny Nyqvist.  
 

Ett nytt koncept vi startat kallat ”Deep Diggin´” kommer att innebära just det; nå-
gon form av djupdykning i Guds ord, undervisat av ett antal talare någon gång i 
månaden. På terminsprogrammet står en rad ungdomsmöten i form av pingstkyr-
kan Lidköpings ”Alive” samt ”Reclaim” i Skövde. Oscarsgalan står snart för dör-
ren, precis som storfavoriten Underground church samt en tjejkväll / killkväll ar-
rangerad tillsammans med pingst i Lidköping, Tibro och Mariestad.  
 

Vi satsar alltså även den här terminen på mycket ekumenik då vi tycker att det 
berikar vår verksamhet och våra ungdomar. Tidigare Re-Entry har i dagsläget 
lagts på hyllan för ett kort uppehåll men samarbetet är likväl i det fallet något vi 
värdesätter och kommer att fortsätta planera inför under våren. Håll till godo; det 
bästa ligger framför!  

Tonår 
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För närvarande befinner sig den större delen av oss uppe i Vemdalen på årets 
skidläger! Vi är ett så oerhört skönt och blandat gäng, med både veteraner och 
nykomlingar bland deltagare, ledare och kökspersonal. Skidåkning varvas med 
riktigt god mat, lekar, go lovsång, bönekvällar, spex, undervisning, dagbok och 
några välförtjänta timmars sömn. Varje dag ställs vi inför nya utmaningar av olika 
slag, men till största delen skrattar vi och har det riktigt kul! Att spendera sportlo-
vet på ett sådant här sätt tillsammans ser vi som en enorm välsignelse som vi är 
otroligt tacksamma för!  

Skidläger 

Varje tisdag kl 18:00 möts våra scouter i både Truvegården och Hasslösa Miss-
ionshus. Förutom att ha riktigt roligt på scouterna får man också viktiga kunskap-
er om sjukvård, matlagning, hur man gör upp eld och olika former av hantverk.  
 

Under våren blir det också hajker och utflykter och förstås en hel del lek och spel, 
som till exempel favoriten Jeriko. Även denna vår följs traditionen att det är scou-
terna som tänder brasan vid valborgsfirandet vid Skogshyddan. I början av maj 
blir det också ett gemensamt lägerbål i Fredriksdalsparken tillsammans med öv-
riga scoutkårer.  
 

Den 16-20 juni är det sedan dags för årets scoutläger på Åsengården i Fristad. 
Se mer info om lägret! 

Söndagsskolan 
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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! 


