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

Församlingens   
ordförande 

Lars Stenseke  

Loggatan 5 

531 42 Lidköping 
mobil: 0707-706219 
 
 

kassör:  
Gunnar Andin  
Sunnersberg Ängebacken 
53198 Lidköping 
mobil: 0706-611036  

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

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

Krister Liljegren 

Föreståndare 

telefon: 0510-301281 
krister.liljegren 
@equmeniakyrkan.nu 

Måndag ledig dag 

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

Linnéa Keihag 
Ungdomsledare 

telefon: 0510-301285 
linneakei@gmail.com 
Måndag ledig dag 

Equmenia Lidköpings 
ordförande:  

Alida Holm  
Torstensgården 6 
53194 Järpås 
alida.holm@gmail.com  
 
 

kassör:  

Simon Hahl 
Sjöskogsgatan 5  
53133 Lidköping 
mobil: 0708-632279  

 

MISSIONSKYRKAN  
LIDKÖPING 

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.:  1 nov 
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Omslagsbilden:  foto Lisa Svenningsson 

September 

3    Karolina Dalemo 50 år 

15  Aron Dalemo 20 år 

19  Anita Gustafsson 75 år 
 

Oktober 

4    Margit Enestig 99 år 

9    Sandra Lundell 40 år 

15  Margot Vikstrand 75 år 

21  Margareta Holm Lorin 60 år 

29  Hjördis Genestig 92 år 

31  Evy Olofsson 85 år 
 

November 

8   Bertil Albertsson 70 år 

11 Monica Almqvist 50 år 

Astrid Björling 

Född 4/6 1919, död 24/5 2018 

Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan  

19 juni 2018 

Hemgångna 

Församlingsinformation 

 

Vill du gå med i församlingen?  

Vi planerar att ha medlemsintagning  

7:e oktober och 2:a december  

Hör gärna av dig till expeditionen.  

Bön för alla 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
  

Esplanaden 3, 531 50 Lidköping 
 

Epost:   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 

På flyttbetyg 

Gunilla Stegenberg 10 juni 2018 

Källarbacksv. 22, 531 57 Lidköping 

Tel. 070-6253545  GOS Grupp I 
 

Marianne Nilsson 10 juni 2018 

Framnäsv. 10 B lgh 1201, 531 54 Lidköping 

Tel. 076-327708  GOS Grupp L 

Utträde 

Carina Milton 

Robert Jonsson 

Pehter Bellika 
 

Tack för tiden i vår församling!  

Utflyttade/utträde 

Tisdagar kl 10.00 

September:  Pingstkyrkan 

Oktober:  EFS-kyrkan 

November:  Nicolaikyrkan 

December:  Missionskyrkan 

Vi gratulerar 

Nya medlemmar 
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Pastorns Ruta 
 

Kyrkan vid Esplanaden 

 

När de första kristna samlades i Jerusalem var man 

på en offentlig plats i det som kallades Salomos pe-

larhall i Jerusalems tempel. Den tidiga kyrkan var 

publik och synlig, ibland fick den gömma sig, men 

poängen är att det budskap som de hade och som vi 

har att berätta, är hela folkets budskap. Det tillhör 

alla människor. Det är offentligt till sin natur och har 

ett ärende till var och en av oss. 

Nu är det snart val och många olika budskap kom-

mer att snurra i etern. En mängd olika teorier och 

idéer om hur Sverige ska vara och ledas kommer att 

erbjudas den som orkar lyssna. Vi i kyrkan har länge 

brottats med frågan hur människor ska komma inom 

hörhåll och lyssna till de goda nyheterna. Kyrkan har 

genom årens lopp försökt att på alla möjliga sätt hjälpa människor till ett lyssnande. 

Nu är det inte så att kyrkan är en plats där man bara lyssnar, här är tanken att männi-

skor ska våga fråga, problematisera och pröva. Ett sätt har varit Alphakurserna som 

många Lidköpingsbor gått genom åren. En plats där det finns mycket utrymme för 

frågor, samtal, lyssnande och kanske upptäckande. Vi tänker starta en Alphakurs i 

Missionskyrkan till hösten om det blir så att människor anmäler sig till denna. Kanske 

ska du ta med dig en vän och gå kursen? 

På Skogshyddan hade vi några kvällar med samtal om tro denna sommar precis där 

sommarlivet pågick för fullt. Inte som ett programinslag som talade till en publik men 

mer en möjlighet att tala med varandra. 

I vår kyrka finns vi med lokaler på ett antal verkligt offentliga platser, Skogshyddan, 

Truvegården,  Hasslösagården och kyrkan vid Esplanaden. Platser som genomström-

mas av mycket människor under ett år. Dock är inte fastigheterna det allra viktigaste. 

Det är du och jag. Vi är kyrkan, därför säger jag ofta att, ” vi i går inte till kyrkan -  

vi är kyrkan”.  

Du och jag är också brev från Jesus skrivna av den helige Ande, säger Paulus. Vilket 

innebär att när vi nu är kyrka så kan vi också vara ”läsbara” för andra människor, 

precis som i Salomos pelarhall. Det står att de som tillhörde den tidiga kyrkan fick se 

hur deras liv innebar många andra människors räddning och upprättelse.  

Människorna som rörde sig runt omkring de tidiga kristna, även om de var lite rädda 

för att ansluta sig till en början, satte denna grupp av Jesusföljare högt. Varför?  
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Jag tror att det handlar om öppenheten och transparensen. De samlades där folk var. 

Säkert var deras liv ”läsbara” och attraktiva, ”se hur de älskar varandra” sade en tidig 

kyrkofader om de kristna. 

Så även om vår huvudkyrka (läs lokal) ligger vid en av Lidköpings mest trafikerade 

gator och kan kallas kyrkan vid Esplanaden så har vi, kyrkans byggstenar, den stora 

möjligheten att vara kyrka över allt, alltid. Transparenta och läsbara. 

Evangelium, de glada nyheterna, tillhör människorna och ska levas där människor 

lever sina liv. 

Välkommen till en höst full av möjligheter! 

Krister Liljegren 

 

 

För den som vill veta vilka personuppgifter 

församlingen hanterar och på vilket sätt 

finns ett informationsdokument på vår 

hemsida www.mklidkoping.se och på expe-

ditionen. 

Personuppgifter 
 

Söndagen den 10 juni höll Lidköpings Kål-

lands Musikkår (LKM) under ledning av 

Arne Bergvall sin traditionella vårkonsert. 

Ca 150 personer hade anslutit till Skogs-

hyddan för att ta del av konserten.  
 

Det bjöds på en härligt musikalisk buffé 

med stor variation. Repertoaren hade bred 

spännvidd, allt från Walt Disney till jazz 

och mer sakrala inslag.  
 

En trevlig del i konserten var Vokalen-

semblen som framförde ett antal sånger där 

höjdpunkten var En vänlig grönskas rika 

dräkt.   
 

Musikkåren avslutade stämningsfullt med 

den engelska hymnen Jerusalem som är 

skriven som en dikt av William Blake och 

tonsatt av Hubert Parry.  
 

Musikkåren nästkommande konsert ges i 

december, då tillsammans med Dalängs-

skolan Musikklass.  

Vårkonsert 

Församlingen vill tacka Camilla Andrén 

Rydh med personal, Petronella Ejderstig 

som varit ungdomsledare och de ansvariga 

på Lilla Boden för allt arbete på Skogshyd-

dan under sommaren. 
 

Vi vill också tacka ALLA er som på olika 

sätt bidragit till att Skogshyddan kunnat 

hållas öppet genom frivilligarbete och 

andra insatser av olika slag. 
 

Krister Liljegren 

 Tack! 
 

http://www.mklidkoping.se
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I strålande sol drog 90 RPG-medlemmar 

från missions- och pingstförsamlingarna 

samt Stenhammarkyrkan den 25 maj  väs-

terut för att på Hönö välkomnas av Anders 

Marklund, som numera är pastor och före-

ståndare för missionsförsamlingen på ön. 

Det blev ett kärt återseende och över en 

kopp kaffe berättade Anders om sitt arbete 

och de utmaningar församlingen står inför. 

Hönökonferensen år det stora projektet som 

bara växer. Från den ringa begynnelsen un-

der 1920-talet på 23 deltagare har veckan 

vuxit till att omfatta 8.000 dagliga besökare. 

Detta ställer stora krav på utbyggnad och 

planering.  

Själva kyrkobyggnaden, Missionskyrkan, är 

snart hundra år och utdömd av myndigheter-

na. Här gäller en omfattande renovering 

eller bygga nytt Det lutar åt det sistnämnda 

och man vill ha en lösning som tillfredsstäl-

ler många behov. Det blir en omfattande 

byggnation med beräknad kostnad av 90 

miljoner. Men Anders är förhoppningsfull 

och menar att det kommer att gå bra. 

Den nya missionsbåten Elida låg tillfälligt 

för ankar i Öckerö hamn. Kaptenen Stefan 

Abrahamsson informerade om att den nuva-

rande båten är den femte generationen Elida 

som seglar under epitetet Den seglande kyr-

kan. Den besöker under sommaren mest 

hamnar i Bohuslän men gör under vintern 

långresor söderut med konfirmander.  

– Vi har ett medvetet val: kostnadsprofilen 

skall hållas på lägsta möjliga nivå för att 

ungdomar från alla svenska hem, oavsett 

ekonomi, skall kunna delta och ”segla med 

Jesus”. 

Det blev tillfälle att rundvandra på båten. 

Måtten är imponerande med en längd på 40 

meter och 800 kvadratmeter segel, kan 

byggas till 1.600 kvadratmeter, som bärs 

upp av två 45-meters master. Därmed omöj-

liggörs numera besök i Vänerhamnar. Byggd 

år 2007 av kompositmaterial är den extremt 

lätt för sin storlek och de stora seglen spar 

bränsle. Här finns gott om kojplatser, goda 

köksutrymmen, samlingssal och diverse 

andra utrymmen. 

Nimbus var ett skeppsvarv i konkurs som 

inköptes av Öckerö missionsförsamling, 

som byggde kyrka, vandrarhem och restau-

rang på området. Sjön suger energi, som 

bekant, och denna dag serverades torskrygg 

i vitvinsås som härlig havslunch! 

Efter ett kortkort besök på Fotö för att se på 

den vackra bron som förbinder ön med 

Hönö var det dags för hemfärd. En kaffe-

paus under resan var uppskattad och vi var 

tillbaka frampå kvällningen efter en dag med 

många intryck och upplevelser.   

Inghar Främberg 

 

RPG drog västerut 
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Rekordsommaren på Skogshyddan 
 

– Denna sommar på Skogshyddan har varit 

helt unik. Det går inte att jämföra den med 

någon jag tidigare varit med om och detta är 

min sjunde sommar här, berättar Camilla 

Rydh, som driver verksamheten.  Det har 

varit kö vid kassan i stort sett från öppning 

till stängning varje dag. Skogshyddan går på 

maxkapacitet. Vi skulle inte klara att sälja 

mer än vi gör.  
  

Redan någon minut efter öppningsdags ring-

lar kön utanför den öppna dörren och en 

kvart senare kan tomma bord ute räknas på 

en hands fingrar. Bara inomhus är det helt 

tomt. En stadig ström av människor i alla 

åldrar rör sig från parkeringen, en del fullas-

tade med solstolar och kylväskor och andra 

lugnt promenerande för sig själva.  

– Alla sorters människor kommer hit, säger 

Camilla. Det finns utrymme även för dem 

som kanske annars drar sig för caféer eller 

offentliga platser. Här kan man exempelvis 

låta lite för högt utan att störa.   
  

Det är slutet av juli och ännu en torr, varm 

och solig dag. Det ser ut som om någon har 

dragit proppen ur Vänern. Sandiga öar stick-

er upp över ytan och befolkas av små männi-

skor med armpuffar i lysande färger. I det 

torra gräset doftar det av varma tallar och de 

skuggiga platserna under träden fylls snabbt 

med folk.  

– Många glassar har gått åt i värmen berättar 

Camilla. Dricka och glassar börjar ta slut 

hos leverantörerna. Av förra veckans beställ-

ning kunde hon bara få hälften!  
  

Tempot är högt för de anställda en sådan här 

sommar och den frivilliga arbetsinsats på 

uppemot 15-20 timmar i veckan per person 

som några frivilliga har lagt ner har varit 

helt ovärderlig.  

– Det tar på krafterna att arbeta så mycket 

som det har blivit för mig men det roliga 

överväger, säger Camilla med ett leende. 

Det är självklart roligt med ett så bra ekono-

miskt resultat men också att se hur den fan-

tastiska personalen arbetar tillsammans som 

ett lag.  
  

I sommar har gäster kunnat delta vid några 

evenemang och samlingar. Trots sviktande 

väder vid midsommar blev firandet lyckat, 

med stång och dans. Veckan efter anordna-

des “Samtal om tro” där en mindre grupp 

samlades kring viktiga ämnen som tro, and-

lighet och livet.  

– Även de som satt och fikade runt omkring 

verkade lyssna och följa samtalet ibland, 

berättar pastor Krister Liljegren, som ledde 

kvällarna delvis tillsammans med Stenham-

markyrkans Anders Blomberg.  
  

Varje onsdag har bord varit reserverade för 

s.k. Sommarkyrkfika. Det fåtal som kommit 

har berättat om trevliga stunder men uppslut-

ningen har varit sämre än förhoppningarna. 

– Kanske har namnet varit missvisande. Det 

är ju inte ett arrangemang riktigt utan mest 

ett tillfälle att kunna komma och fika när 

man vet att det finns andra där som man 

känner, säger Sture Liderud, som är en av de 

trogna besökarna.  

Ett liknande initiativ har varit stickcafé på 

tisdagar. Där har en stadig grupp på runt 10-

15 personer samlats kring stickning, gemen-

skap och fika.  

Rebecka Appelfeldt 
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2 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Hanna  

 Amnerud. Nattvard, 

 söndagsskola, kyrkkaffe 
 

4 Tisdag 

10.00 EKUMENISK BÖN 

 i Pingstkyrkan 
 

5 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF 

 i Pingstkyrkan. Prästen och  

 historikern Hagberg 

 Musik Brännström. 

18.30 INFORMATIONSTRÄFF  

 för konfirmation 

19.00 ALPHA KURSSTART 
 

7 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

9 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren,  

 Gunvor Artéus. Kyrkkaffe 
 

11 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

12 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Som militärpräst i Mali, 

 Josef Ekesryd visar bilder  

 och berättar  

               Gudstjänster 

 

 

September 
 

14 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

16 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Ulla Andin, Musikkåren. 

 Söndagsskola, kyrkkaffe 
 

18 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

19 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Förband Kongo  
 

21 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

22 Lördag 

9.30 START TILLSAMMANSHELG  

 i Timmersdala,  

 Sjöhaga ungdomsgård 
 

23 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST  

 på tillsammanshelg Sjöhaga 

 ungdomsgård i Timmersdala. 

 Samuel Östersjö. Kyrkkaffe 
 

25 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

26 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 En livsresa  

 Tomas Johnson, Mariestad  
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 och möten 

 Oktober 
 

2 Tisdag 

10.00 EKUMENISK BÖN 

 i EFS-kyrkan 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

3 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF 

 i Missionskyrkan. 

 Om Israel med B Andersson. 

 Musik Atterfelt. 
 

5 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

7 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Hanna  

 Amnerud Nattvard, medlems-

 intagning. Kyrkkaffe 
 

9 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

10 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Sånger i våra hjärtan  

 Vivan Källsbäck och  

 Margaretha Rask 

12 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

14 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Bussmissionen.  

 Söndagsskola, kyrkkaffe 

17.00 GÅVOUPPTÄCKARVERKSTAD 
 

16 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

17 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Förband Kongo  
 

19 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

20 Lördag 

9.00 KVINNOFRUKOST 

 Lena-Maria Vendelius  

 (fd Klingvall) 
 

21 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Vennman.

 Kyrkkaffe 

17.00 GÅVOUPPTÄCKARVERKSTAD 
 

23 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

24 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Hemlig gäst, kakbuffé  
(Forts. på sidan 10) 

28 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

30 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Pea Karlsson, Emy Karlsson. 

 Söndagsskola, missions- in-

formation, kyrkkaffe 
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26 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

28 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Samuel Östersjö, Mia Brolin. 

 Missionsinformation,  

 söndagsskola, kyrkkaffe 
 

30 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

31 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Våld i nära relationer  

 Maria Hagberg, Skara  

(Forts. från sidan 9) 

 November 
 

 

7 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 RPG ALLTRÄFF 

 i Pingstkyrkan. 

 Nya föreståndaren talar.  
 

9 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

11 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Rune Hellberg, Musikkåren. 

 Söndagsskola, kyrkkaffe 
 

13 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

14 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Förband Kongo  
 

16 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

18 Söndag 

11.00 TILLSAMMANSGUDSTJÄNST 

 Samuel Östersjö, Linnéa 

 Keihag med ungdomar. 

 Kyrkkaffe 
 

20 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

21 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 I huvudet på en präst  

 Anita Ingvarsdotter  
 

2 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

3 Lördag 

15.00 ALLAHELGONAGUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Ingemar 

 Lindahl. Nattvard 
 

4 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren, Gunvor 

 Artéus. Kyrkkaffe 
 

6 Tisdag 

10.00 EKUMENISK BÖN 

 i Nicolaikyrkan 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
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Kyrka är… kommer vara ett tema under 

ett antal gudstjänster i höst. Exempelvis, 

Kyrka är ekonomi och Kyrka är att göra 

och vara. Titta på hemsidan och i annonser 

när de är.  
 

Tanken är att fokusera på vad den kristna 

kyrkan och det kristna livet är i förhållande 

till olika områden i livet. Målet är att stärka 

förståelsen av det gemensamma uppdraget 

att vara kyrka.  

 

Bussmissionen har hand om gudstjänsten 

söndagen den 14:e oktober. En möjlighet 

att få lyssna till våra ”bussmissionärer” och 

vad de får uppleva på kvällarna i vår stad. 

 

Våga fråga gudstjänst i samtalsform blir 

det söndagen den 21 oktober med en gäst 

som för ett par år sedan kom till tro. Hur 

har den vägen sett ut och vad är viktiga 

frågor idag? Möjlighet till samtal och frågor. 

 

Tillsammansgudstjänst blir det söndagen 

den 18 november kl.11:00. Sist var det en 

av alla åldrar mycket uppskattad gudstjänst. 

Missa inte detta! 

 

Sinnesrogudstjänster fortsätter under  

hösten på onsdagar kl 12:45-13:25. Med-

verkar gör Björn Hald och Krister Lilje-

gren. i höst kommer vi att jobba utifrån ett 

program som heter Celebrate Recovery.  

Ta chansen till en stunds kontemplation 

mitt i vardagen. 

 

Vi får också besök av Pea och Emmy 

Karlsson, samt Sara Spencer under hösten. 

Välkomna! 

Temagudstjänster i höst 

 December 
 

2 Söndag 

11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST 

 Krister Liljegren,  

 kör ledd av Ingemar Lindahl. 

 Medlemsintagning,  

 kyrkkaffe 

23 Fredag 

20.00 YOUTH 
 

25 Söndag 

11.00 GUDSTJÄNST 

 Sara Spencer, Mia Brolin. 

 Missionsinformation, 

 söndagsskola, kyrkkaffe 
 

27 Tisdag 

18.30 CAFÉ KONTAKT 
 

28 Onsdag 

12.00 SOPPLUNCH 

12.45 SINNESROGUDSTJÄNST 

15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 

 Advent i ord och ton  

 Gunvor Artéus och  

 Yvonne Jureheim  
 

30 Fredag 

20.00 YOUTH    

(Forts. från sidan 10) 
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KNEZHA-projektet i fokus! 

En kväll för ROMER och med ROMER 

lördagen den 13 oktober kl. 18.00 i 

Pingstkyrkan, Lidköping. 

Besök av Misa och Serif Bakic  

från Leskovac,  

romska sångare från Trollhättan,  

Zoran Kovacevic från  

The Lighthouse med flera, 

ett arrangemang av  

LKS, Kyrkorna i Lidköping  

i samarbete med Agape. 

Vill du inte längre ha en personligt 

adresserad kopia av tidningen? Meddela i 

så fall gärna expeditionen din önskan. Tid-

ningen kommer att finnas tillgänglig digi-

talt på hemsidan och en länk dit kommer att 

skickas via e-post till alla medlemmar när 

en ny finns på plats. Dessutom kommer 

tryckta kopior utan etikett att finnas till-

gängliga i kyrkan för den som vill hämta.  
 

Alla som INTE meddelar något annat kom-

mer att få tidningen personligt adresserad 

precis som tidigare. 

Tidningsutskick 

Vi saknar epost-adresser till många 

medlemmar. Eftersom epost är ett effektivt 

och billigt sätt att förmedla information 

önskar vi att så många som möjligt ville 

meddela sin adress till oss på expeditionen.  
 

Självklart kan man själv styra vilken typ av 

utskick man vill ha del av. 

 Söker epost-adresser 
 

Jag sov och jag drömde 

Att livet var glädje. 

Jag vaknade och fann 

Att livet var att tjäna. 

Jag tjänade och fann 

Att tjänandet gav glädje. 
 

Rabindranat Tagore  

Gåvoverkstad under hösten! 
 

Söndagarna den 14:e & 21:a oktober 

kl.17:00 kommer vi att ha  gåvoverkstad i 

vår kyrka. Tillsammans bejakar vi de olika 

personligheter vi är och ser hur vi kan börja 

medverka i kyrkan utifrån de gåvor vi bär 

på. 
 

Syftet är inte att finna gåvorna, istället vill 

vi hjälpas åt att bejaka det vi redan vet att 

vi bär på. Upplägget innehåller kort under-

visning, egen tid, gemensam tid och berät-

tande. 

Välkomna! 

Gåvoverkstad 

x-apple-data-detectors://0
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10 kvällar i Missionskyrkan vecka 36-46 
 

Har du frågor om kristen tro – gör som så 

många andra Lidköpingsbor och miljontals 

människor över hela världen – gå en Alp-

hakurs! Alpha är en grundkurs i kristen tro 

där samtal och gemenskap utgör en trygg 

miljö för att tillsammans utforska livet.  
 

Kurstillfällena är på onsdagar kl 19.00. 

De startar den 5:e September och är ca 2 

timmar långa med föreläsning, samtal och 

enkelt fika.  
 

Anmälan till expeditionen. 

Alphakurs 

Du inbjuds att vara med och be för vårt 

land. ”Drop-in-bön” varje torsdag under 

hösten, i kyrkans bönerum. Kom när du vill 

och kan mellan kl. 10.30-22.30. Vissa tider 

kan vi bli flera, eftersom det inte är någon 

”tidsbokning”. Vi hjälps åt att be för böne-

ämnen som är affischerade på väggen. Gå 

in på ”Bönetågets” hemsida om du vill få 

ytterigare information. 

Bön för Sverige 2018 
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Hönö 
Tack gode Gud! Vilken kanonbra sommar vi haft, eller hur? Tonårsgänget spende-

rade liksom traditionen lyder alldeles underbara dagar på Hönö under Hönökonfe-

rensen! Ett 20-tal nykomlingar uppblandat med riktiga veteraner kom och gick un-

der veckans gång i vårt supersnygga nybyggda hyreshus på Öckerö. Glass i stora 

lass, cykelturer, bad och höga klipphöjder, många skratt, matlagning, sällskaps-

spelande och en del fotbolls-VM varvades med sköna kafékvällar på Nimbus och 

Betel, bön, predikan av b la Marcus Olson och Johanna Buller samt lovsång i täl-

tet, och riktigt starka Gudsmöten.  
 

Tacksamheten är stor över allt det vi fått uppleva tillsammans och för våra goa 

ungdomar med så stora hjärtan för Jesus, varandra och människor omkring dem. 

Fortsätt gärna att be för dem alla! 
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Ännu mer kvalitetstid med Gud och gemenskap följde oss i och med den tjugonde 

och sista arrangerade festivalen Frizon! Vi var så exalterade på vad allt de dagarna 

skulle innebära för våra egna men även för så många andra ungdomar från 15 års 

ålder som reste från hela landet för att samlas kring musik, lovpris och lovsång på 

en simpel gräsplätt i lilla Kumla.  
 

Temat för året var ”Röster” med fokus på Guds röst som vi vill ska få tala in i och 

genom våra liv. 15 stycken av oss spenderade den 9e till 12e augusti på en final-

fest som inte gjorde någon besviken och vilken vi alla lär bära med oss under en 

lång tid framöver. Gud är god.  

Frizon 18 

Konfirmation 
Som precis allt annat, så har även allt gott sin gång. Ännu ett konfaår bara susade 

förbi, och i början på juni månad fick vi säga farväl till våra älskade konfirmander! 

Dessa tappra 19 åttondeklassare tog sina ledare med storm och satte var och en 

sina unika avtryck på våra hjärtan. Vi vill säga ett stort tack till dem alla och ett 

varmt välkommen åter till kyrkan och våra verksamheter under hösten och när 

helst i framtiden!   
 

Ska du börja 8:an till hösten? Då är detta just till dig. V Ä L K O M M E N att gå 

konfirmation hos oss läsåret 18/19 med start v.38! Bjud med dina klasskompisar & 

anmäl er via expen@pingstlidkoping.se eller på tel: 0510-545950! Infoträff i miss-

ionskyrkan; ons 5/9 kl 18.30, v. 36, + fika ingår. Kom! 

mailto:expen@pingstlidkoping.se
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Elinstallationer 

 

Alla ställs inför frågor som kräver 
juridisk kompetens. Vi hjälper dig 
med bl.a. bouppteckning, boutred-
ning, testamente, arvskifte, sambo-
frågor och gåvobrev.  
Välkommen att kontakta oss på 
tele:  0510-54 55 00. 
 

Vi finns för dig! 

Avsändare: Lidköpings Missionsförsamling, Esplanaden 3, 531 50 Lidköping 


