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Yvonne Jureheim 
Diakon 
Linjevägen 19 A,  
531 50 Lidköping 
Mobil: 0723-325898 
yvonne.mk@lidkoping.org  
Arbetar tisdag o torsdag 

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 
Måndag ledig dag 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
mobil: 0730-322 637  
Tisd.-onsd. 7-16 
Torsd. 7-11 

Erik Ansgar 
Ungdomsledare 
Mellbygatan 19 A 
53151 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.: 31 okt.. 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  Höst på Limtorget, 
foto, Egon Fransson 

Maj-Britt Furusand 
Född 25 maj 1936, död 15 juli 2015 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 3 

augusti 2015 

Hemgångna 

September 
2 Lucas Eriksson 25 år 
3 Lisa Dalemo 25 år 
4 Eva Kvernes 40 år 
8 Zane Viskere-Briede 30 år 
15 Kesete Teclemichael 60 år 
16 Nicolina López 25 år 
21 Molly Johansson 85 år 
26 Samuel Östersjö 40 år 
 

Oktober 
1 Magnus Dalemo 50 år 
1 Susanne Hermansson 50 år 
3 Åsamia Alteryd 50 år 
8 Hans Ek 50 år 
28 Veronica Holm 30 år 
 

November 
3 Pehter Bellika 50 år 
15 Linnea Kempe 25 år 
20 Ellen Hörnell 20 år 
30 Maria Keihag  50 år 

Vi gratulerar 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

September: Missionskyrkan 
Oktober: Baptistkyrkan 
November: Frälsningsarmén 
December: Pingstkyrkan 

 Ekumenisk bön 
 

På bekännelse 
 

Monika Almqvist 31 maj 2015 
Västgötagatan 73, 53143 Lidköping 
Tel. 0702-328694 Grupp L 
 

Kent Strömberg 31 maj 2015 
Lövholmsvägen 3, 53153 Lidköping 
Tel. 29172 Grupp K 
 

Cecilia Lindqvist 31 maj 2015 
Tel 0720-343212. Grupp G  
 

Ove Karlsson 31 maj 2015 
Grupp G 

 

På flyttbetyg 
 

Lars-Åke Grubbström 31 maj 2015 
Floragatan 25 C, 53136 Lidköping 
Tel. 0510-17110 Grupp G 
 

Alexandra Edström 7 juni 2015 
Margretelundsgatan 5 B, 53138 Lidköping 
Tel. 0708-587009  Grupp F 
 

Birgitta Ericson 7 juni 2015 
Bäckvägen 12, 53173 Källby 
Tel. 0706-301864  Grupp H 
 

Anita Jason 7 juni 2015 
Floragatan 6 D, 53136 Lidköping 
Tel. 0706-512308  Grupp L 

Nya medlemmar 

Utflyttade 
Gustav Marklund  
till Mötesplatsen i Örebro 
 

Tack för tiden i vår församling! 
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Pastorns Ruta 
 
Det bästa med Sverige är att vi har fyra olika årstider. Det har jag hört sägas ofta. Som-
maren kom sent i år. Augusti har varit varm och solig. Ett stort tacksägelseämne.  
 

Den här sommaren har jag sjungit på en sång som vi sjöng på den ekumeniska guds-
tjänsten på midsommar på Skogshyddan. Den går såhär: 
 

Vilken härlig dag! 
Tack gode Gud för vädret. 
Vilken härlig dag! 
Jag lever den för dej. 
Vilken härlig dag! 
Och allt blir bara bättre 
ju mera jag ser 
av allt som du ger 
till mej. 
 

Jag gillar den attityd som finns i den sångslingan. Den talar om tacksamhet även om 
det regnar eller himmelen är blå, Gud tycker om oss ändå.  
 

Höstterminen är en underbar termin. En omstart för oss alla. Nya gudstjänster, nya 
samlingar. Varmt välkommen att delta i allt det goda som vi har här i vår kyrka på Es-
planaden.  
 

Jag har åkt en hel del bil denna sommaren. Vi brukar göra så. Åka runt bland släktingar 
och familjer. Vid några tillfällen har vi kört förbi kyrkor. Ibland står det en skylt där: 
kyrkan öppen! Det är bra tycker jag, att kyrkorna är öppna. Och så ibland stod där en 
skylt till: Förinspelad guidning.  
 

Jag förstår tanken bakom detta, och det är väl ok. Men jag hoppas främst att man får ett 
personligt möte. Kyrkan som byggnad i all ära. Men Kyrkan i sann mening är de troen-
des gemenskap. Och när man säker sig till en kyrka, så hoppas jag att man möts av en 
kärleksfull och öppen gemenskap mer än en byggnad. 
 

Guds bor inte i något som är byggt av människohand (apg 7:48). Detta är något som vi 
samtalar ibland om i vår familj. Vår lilla dotter funderar en del över detta. Med himlen 
och med Jesus. Gud bor i vårt hjärta men också i himlen. Både ock typ. Det är inte lätt 
att ha en vattentät teologi, geografi och astronomi när man samtalar med en 3-4:åring. 
 

Vi vill presentera Jesus, han är vårt mål, vårt liv, vår tillflykt. Vår säkra borg, vår vila 
och vårt hopp.Vi vill göra detta i en varm gemenskap, som inte tränger sig på, men 
som söker kontakt, välkomnar och inbjuder. Och vi vill växa. Vi längtar efter att fler 
människor ska få en personlig relation till Jesus, för vi tror att detta är det bästa som 
kan hända varje människa i vår stad och bygd och över hela vår värld. Så nu när höst-
terminen börjar vill vi ha två veckor av inspiration.  
 

Den 9 september kl.19 kommer Berit Simonsson till oss. Hon är inspiratör i Oas-
rörelsen. Den 16 september kl.19 kommer Josef Bergdahl. Han är lärare på Örebro 
Missionsskola och kommer att prata över ämnet att läsa bibeln som levande.  

(Forts. på sidan 5) 
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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 

 

Till detta vill vi bjuda in till bönesamlingar 
torsdag den 10 och 17 september kl.19 i 
kapellet. Det blir ett tillfälle att be för vår 
kyrka, sjunga och lyssna till bibelordet. Vi 
håller på i en timme, och Samuel, Pea och 
Yvonne håller i dessa samlingar. Bön är 
grunden för det kristna livet. 
 

Varmt välkommen. Nu är hösten igång. Nu 
kör vi så det ryker! Tillsammans för Kris-
tus!  
 

Pea Karlsson 

(Forts. från sidan 4) 

Nu har vår nya ungdomsledare Erik Ansgar 
börjat jobba i kyrkan. 
 

Erik är en ung glad snart 20 år gammal. 
Han är född och uppvuxen i Tibro i en 
missionskyrkligt engagerad familj. Han är 
idrottsintresserad och har varit aktiv i Tibro 
Missionskyrka som bland annat scoutle-
dare, nattvardstjänare och suttit med i ung-
domsstyrelsen. 
 

Förra läsåret gick Erik bibelskola på SVF i 
Jönköping och nu är han ungdomsledare 
via ungdomsledaråret på SVF. 
 

Vi ser fram emot ett fint år tillsammans.  
 

Pea Karlsson 
 

Erik Ansgar   

Onsd. 9 sept. 19.00  Församlingskväll med 
Berit Simonsson 
 
Onsd. 16 sept. 19.00 Församlingskväll med 
Josef Bergdahl  
 
Onsd. 21 okt. 19.00  Församlingsmöte 
Onsd. 18 nov. 19.00  Församlingsmöte� 

Församlingsmöten   

STÄDDAG 
i Missionskyrkan. 
Lördagen den       
10 oktober  
Kl. 8.30-12.00 
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Välkommen till Tillsammanshelg på 
Sjöhaga ungdomsgård, Timmersdala! 

26-27 september 
 

Ta chansen att umgås med nya och gamla vänner  
med lite ”gött häng” och god mat. 

Vi startar på lördagen med drop in mellan klockan 9.30-10 och  
avslutar med kyrkkaffe och korvgrillning efter Gudstjänsten  
på söndag. Kan du bara på lördag så är det också möjligt.  

 

Under lördag eftermiddag får vi besök av evangelist  
Pär Alfredsson, missa inte detta.  

 

Pris för helgen: Barn upp till 6 år gratis, barn 7-12 år 200kr 
från 13 år och uppåt 400kr. Pris för bara lördagen: Barn upp till 

6 år gratis, barn 7-12 år 100kr från 13 år och uppåt 200kr. 
 

Sista anmälningsdag är 13/9 Anmälan lämnas till församlings-
expeditionen eller via mail missionskyrkan@lidkoping.org  

Det går även bra att ringa expeditionen tel. 226 37 
 

Avgiften betalas in till församlingens Bg 983-0324  
senast sista anmälningsdatum. Anmälan är bindande  

efter sista anmälningsdag. 
 

Har du frågor ring Marie Nytomt 073 204 50 86 eller  
Camilla Liderud 0702 12 48 63 
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Kvinnofrukost   

Kvinnofrukost i Missionskyrkan 
 

Varmt välkomna till kvinnofrukost lörda-
gen den 17 okt. kl. 9.00. Då får vi lyssna 
till Désirée Kjellin från Halmstad som i 
föredraget berättar om att byta inriktning i 
livet.  

 
Désirées liv har varit en berg och dalbana 
mellan hopp och förtvivlan. Hon berättar 
om en trasig barndom och om svängningar 
i livet som följd. Hon jobbade jämt och det 
tog en ände med förskräckelse. Désirée 
drabbades av en utmattningsdepression, 
vilket förde henne in i ett sökande – att få 
svar på livets frågor.  
 
Hon kom i kontakt med new age-tankar 
som till en början verkade bra. Sakta men 
säkert tog engagemanget, som hon själv 
benämner som ”new-age-häxa”, all hennes 
kraft.  
 
Désirée delar denna förmiddag med sig av 
sin resa från tragik till lycka, ro och frihet.  
 
Biljetter finns att köpa i Missionskyrkan 
onsdagen den 30 sept. kl. 18.00-19.00 och 
om det finns biljetter kvar också torsdagen 
den 1 okt. kl. 10.00-11.00.  

Tack 
 

Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka 
på vår skogshyddesommar.  
 

I år testade vi med att kalla musiker och 
talare av lite högre kaliber än tidigare, och 
utan att ha fullt utvärderat detta ännu, så 
kan vi konstatera att många samlingar på 
Skogshyddan samlat flera hundra åhörare, 
ett stort tacksamhetsämne. 
 

Vi vill uttrycka vår tacksamhet även till 
alla som arbetat på och med Skogshyddan. 
Till Skogshyddekommittéen som ansvarar 
för verksamheten där ute, till Bengt 
Hellqvist som drar ett stort lass med allt det 
praktiska och till föreståndare Camilla 
Rydh och hennes medarbetare. 
 

Stort tack kära vänner. Ni till glädje för 
hela vår stad och alla förbipasserande besö-
kare. Gud välsigne er. 

 

Pea Karlsson  

E-postadresser 
 

 

Mycket information från församlingen kan 
skickas  med e-post idag. Men det saknas 
många mejladresser på församlingsmed-
lemmar. Får du inga från oss så mejla till 
(kerstin.mk@lidkoping.org) 
så kan jag lägga in din adress så att du 
finns med till nästa utskick. 

Kerstin Bergvall 
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2 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan. Anita Ingvarsdotter 
 

6 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med Bibelutdelning till nya konfirmander, 
Pea Karlsson, Samuel Östersjö,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

8 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
19.30 Styrelsen 
 

9 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo, Erik Ansgar 
19.00 FÖRSAMLINGSKVÄLL  
Berit Simonsson Oas-inspiratör, servering 
 

10 Torsdag 
19.00 Bön, Bibel och Sång  
i Kapellet. Pea Karlsson m.fl. 
 

13 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Installation av Samuel Östersjö.  
Urban Erestam, Pea Karlsson, nattvard, 
söndagsskola, insamling till Mission i  
Sverige, kyrkkaffe 
 

15 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
 

16 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  
Mitt Nicaragua, Anniela Holm 
19.00 FÖRSAMLINGSKVÄLL  
Josef Bergdahl Örebro Missionsskola,  
servering 
 

17 Torsdag 
19.00 Bön, Bibel och Sång  
i Kapellet. Pea Karlsson m.fl. 
 

               Gudstjänster 

4 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med nattvard, 
Pea Karlsson, NoName, söndagsskola, 
kyrkkaffe 
 

6 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Baptistkyrkan 
 

7 Onsdag 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 

September 

Oktober 
 

20 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Hanna Amnerud,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

22 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
 

23 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Medmänniskan i fokus, Karin Utbo,  
vårdcentralschef 
 

24 Torsdag 
18.30 ALPHA-kursen startar 
 

26-27 Lördag-Söndag 
 TILLSAMMANSHELG   
på Sjöhaga, Timmersdala. Sista  
anmälningsdag 13/9  
 

27 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
på Sjöhaga i Timmersdala 
 

29 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
 

30 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Värdegrunder – barns rättigheter. Linda 
Palm, barnboksförfattare 
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 och möten 

1 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Simon Hahl,  
Josef Vennman, kyrkkaffe 
 

3 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
på Frälsningsarmén 
 

4 Onsdag 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan, Jan Erixson 
 

8 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard. 
Theodoros Demetriades, Pea Karlsson,  
Mia Lindstedt. kyrklunch, samtal  
10 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
 

11 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Mycket kan man leva utan, men inte Guds 
frid. Clas Olsson, Skara 
 

15 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med deltagare från Ungdomshelgen 4YOU, 
söndagsskola, kyrkkaffe  
 

18 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Kirurgi i U-land. Sten Filipsson 
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

22 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Rune Hellberg, Emy Karlsson,  
söndagsskola, kyrkkaffe 
 

25 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo. Pea Karlsson – inför  
Advent 
 

(Forts. på sidan 10) 

November 
 

10 Lördag 
08.30-12.00 Städdag i kyrkan 
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Anders Marklund, Mia Lindstedt,  
söndagsskola, insamling till Equmenia riks, 
kyrkkaffe 
 

13 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
 

14 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Livsförvandling – från mörker till ljus. 
Eivor Antonsson  
 

17 Lördag 
09.00 KVINNOFRUKOST  
Desirée Kjellin (anmälan) 
18.30 RE-ENTRY  
Ungdomsmöte i Missionskyrkan 
 

18 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Musikkåren,  
scoutinvigning, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

21 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Förband Kongo. Frida Vennman,  
logoped berättar om sitt arbete 
19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE 
 

25 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Björn Hald, Pea Karlsson, Emy Karlsson, 
kyrkkaffe 
 

28 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Guds vackra skapelse i närbild.  
Stefan Holm, fotograf 
 

31 Lördag 
15.00 Kaffeservering 
16.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Alla helgons dag. Pea Karlsson,  
Ingemar Lindahl 
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29 Söndag 
11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Ingemar Lindahl m.fl.  

(Forts. från sidan 9) 

1 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Pingstkyrkan 

 

2 Onsdag 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan 
 

 December 
 

Vårens konfirmander i Missionskyrkan 
 

övre raden från vänster: 
Casper Åberg, Tiril Alund, Tilda Strömberg, Kajsa Holmqvist, Johanna Mignander, Maja 
Davidsson, Oliver Sällström, Viktor Sacipi, Moa Rixman-Lööf, Wilma Gustafsson, Gus-
tav Johansson, Alma Liderud. Ledare Stina Liderud. Pastor Samuel Östersjö. Pastor Pea 
Karlsson. 
 

nedre raden från vänster: 
Alida Holm, Alva Lindstedt, Stina Holmqvist, Ludvig Smit, Irma Hammer, Carolin 
Leckström, Marcus Andersson, Hilda Lindstedt, Johanna Helgevall, Maja Bellika, Isa 
Franzén, Maja Stenberg, Julia Ottersten, Jesper Sundving, Simon Jonsson. Ledare Erik 
Rahm och Emanuel Götesjö. 

6 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard. 
Torsten Åhman, Simon Hahl,  
Josef Vennman, söndagsskola, kyrkkaffe 
 

8 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
 

9 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
Lucia är här. Dalängskolans musikklass 

Vårens Konfirmander 
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Alpha 
 

Kom med på Alpha under hösten! Start i Missionskyrkan torsdagen den 24 sept. kl. 
18.30-21.00. Kursen är till för alla och speciellt för dig som vill: 
 

• Söker svar på livets stora frågor 
• Nyss valt att leva som kristen 
• Är ny i stan eller kyrkan 
• Vill fräscha upp trons grunder 
 

vill kunna möta människors funderingar och frågor om kristen tro. 
 
Alpha är en grundkurs i kristen tro, som sträcker sig över en tioveckorsperiod. 
Så här ser upplägget för kvällen ut: Vi börjar med att äta lite mat tillsammans. Sedan föl-
jer ett föredrag som tar upp kvällens ämne t.ex.  
 

• Vem är Jesus? 
• Varför måste Jesus dö? 
• Varför ska jag be och hur? 
• Vem är och vad gör den Helige Ande? 
• Hur leder Gud oss? 
• Helar Gud idag? 
• Hur kan jag vara viss om min tro? 
• Vad ska vi ha kyrkan till? 
 

Efter föredraget serveras kaffe och kaka innan sam-
talet i smågrupper tar vid. Där har alla möjlighet att 
komma med frågor och egna funderingar utifrån 
kvällens föredrag.   
 
Ta gärna med dig en vän, granne eller arbetskamrat 
som du tror kan vara intresserad. Du kan anmäla dig 
genom att använda broschyren som finns i kyrkans 
foajé, skicka e-post missionskyrkan@lidkoping.org 
eller ringa till expeditionen tel. 226 37. Senast mån-
dagen den 21 sept. vill vi ha din anmälan för att 
kunna planera för maten. Glöm inte att meddela om 
du är allergisk. 
 
Du som gillar att laga mat och gärna vill hjälpa till med måltiden en kväll, ring Yvonne 
072-332 58 98 eller skicka e-post yvonne.mk@lidkoping.org. 
 
Varmt välkomna till höstens Alpha! 

                             Yvonne 
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SOMMAREN 

Även den här sommaren har vi åkt med ett 
gäng ungdomar till Hönökonferensen i bör-
jan av juli. Vi bodde tillsammans i ett stort 
fint hus som vi hyrde. Vi var uppdelade i 
olika “matlag” som fick chansen att visa 
sina kocktalanger.  
 

 

Det var också många godsaker som baka-
des i huset så vi kunde bjuda in andra på 
fika och få lära känna nya människor. Det 
blev även en del nattliga filmvisningar och 
andra upptåg. 
 

 Vi var dock inte i huset hela tiden. När 
solen var framme var det förstås många 
som ville passa på att njuta av sommaren 
vid havet och klipporna, men sen var vi 
förstås också med på många av de sam-
lingar som Hönökonferensen erbjöd.  
   Framförallt var det tonårsbibelstudierna 
och kvällarnas ungdomsmöten som besök-
tes. Det är alltid en fin upplevelse att få 
lovsjunga och tillbe Gud tillsammans med 
så många ungdomar.  Bilden nedan: Hönö—fika i huset 

Trots att det har varit sommarlov och se-

mester så har det varit full fart på ung-

domsverksamheten. Här kommer några 

små glimtar: 
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I år har vi haft två entusiastiska och mål-
medvetna ungdomsledare, Sara Enander 
och Oscar Wahll, som har ansvarat för som-
marens ungdomsaktiviteter på Skogshyd-
dan.  
 

 På onsdagarna har det varit något lekfullt 
eller sportigt, som exempelvis Jeriko, fråge-
sport, hinderbana, volleybollturnering, 
sandslottstävling och Skattkammarön. På 
fredagkvällarna har det varit ungdomsmö-
ten där olika “lokala förmågor” har bjudits 
in för att undervisa eller leda lovsång, men 
även artisten Terese Fredenwall var en av 
dem som gästade Skogshyddans ung-
domsmöten. 

 

Bilden nedan: Frizon –bönetältet 

Frizon 
I början av augusti pågick Frizon som är en 
stor kristen ungdomsfestival på Torp utan-
för Örebro och vi var några från Lidköping 
som var där.  
 

 Årets tema för festivalen var “drömmar”, 
vilket återspeglades på många olika sätt i 
bibelstudier, seminarier och gudstjänster. 
Det erbjöds även en mängd olika konserter 
och andra kulturella uttryck.  
 

 Den som ville röra på sig kunde både spela 
beachvolleyboll, klättra på klätterväggen, 
delta i fotbollsturneringen eller springa 
Missionsloppet. Missionsloppet går ut på 
att hitta sponsorer som lovar att betala en 
viss summa för varje varv man orkar 
springa som sedan går till ett missionspro-
jekt.  
Själv var jag (Samuel Östersjö) med och 
ansvarade för Bönetältet där vi fick vara 
med om många starka upplevelser av att 
Gud var närvarande. 
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Bilden nedan:Lidköpings lägerkök 

Scout 
3700 scouter har deltagit på Lysestrands 
lägerängar utanför Lysekil under en vecka i 
början av Juli. Lägret anordnades av Scou-
terna Västra Götaland och Halland, Equme-
nia scout, NSF scout.  
 

Scouterna bodde i olika byar och i by 311 
samsades scoutkårerna Aktiv scout, 
Lockörn, Holmestrand speider gruppe från 
Norge och 16 scouter och 8 ledare från 
Lidköping. Patrullerna Gorilla, Falken, 
Örnen, Bumbibjörnarna och Hasselmusen 
från Hasslösa deltog. Dessutom gästades vi 
av 2 Ledare från England, så både scouter o 
ledare övade upp sina språkkunskaper un-
der veckan.  
 

Lägertemat rörde sej runt ett för lägret på-

hittat dataspel som visades från en livescen 
och på en storbildsskärm på kvällarna. 
Scouternas uppgift var att samarbeta och 
lösa olika uppdrag under dagarna och på så 
vis samla poäng och liv till spelets olika 
karaktärer. Uppdragen fanns ute till havs, 
vid stranden, på lägerområdet och i skogen.        
 

I byn gällde det också att samarbeta och 
lösa vardagssysslor som tältbygge, vatten-
hämtning, matlagning, diskning och töm-
ning av slaskvatten sophantering. Mycket 
tid fanns för lek, pyssel, hantverk, bokläs-
ning, olika spel samt andra aktiviteter som 
geocatching, Trivolle och såpabandy.                
                     

Både scouter och ledare lärde känna nya 
vänner och nu planerar ledarna för de olika 
kårerna nya läger tillsammans.                                                      
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Kontakta oss 
Har du frågor om vår  
ungdomsverksamhet, kontakta: 
 

Samuel Östersjö (pastor med inriktning 
mot barn och ungdom) 
samuel.ostersjo@gmail.com eller 
0704914678 
 

Erik Ansgar (ungdomsledare) 
erik.ansgar@gmail.com eller 0704421331 

Hösten 
Höstterminen har nu dragit igång och det 
är många spännande saker vi har på gång.  

Tonår 
Tonår startade fredagen den 21 augusti med 
den smått hysteriska leken “Kalle Kaos”. 
Helgen efter hade vi en kick-off i 
Karlskoga med äventyr på Boda Borg. Un-
der terminen kommer det bland annat bli 
olika temakvällar, levande spel/lekar och 
mot slutet av terminen avslutar vi med en 
högtidlig Nobelfest och julmys.  
   För att ha koll på vad som händer kan du, 
förutom att kolla på församlingens hem-
sida, gå med i gruppen “Tonår i Lidköpings 
Missionskyrka” på Facebook. Du kan även 
få sms varje vecka genom att skriva 
TONÅR, ditt namn, ditt mobilnummer i ett 
sms som du skickar till 0704914678.  

RE-ENTRY 
Under våren drog vi igång ett nytt ung-
domssamarbete mellan flera kyrkor i Lid-
köping, Skara och Götene som heter RE-
ENTRY. Det är ungdomskvällar vi gör 
tillsammans ett par gånger per termin, där 
vi framförallt har fokus på att vara kristen i 
skolan. En sådan kväll har vi ett riktigt här-
ligt ungdomsmöte, någon kul happening 
och go gemenskap vid fikaborden.  
   Lördagen den 22 augusti hade vi en som-
marspecial som vi kallade RE-ENTRY 
Summer Edition på Skogshyddan som blev 
en välbesökt och riktigt lyckad kväll med 
beachvolleyturnering, ungdomsmöte, grill-
ning och utomhusbio. Vi fick också besök 
av Miguel Kristiansen, tv-kändis i Norge 
som berättade om sin resa från Paradise 
Hotel till ett liv med Jesus.  
   Höstens tillfällen för RE-ENTRY är 17 
oktober hos oss i Lidköpings Missions-
kyrka och 28 november i Skara.  

4YOU 
13-15 november satsar vi ordentligt på en 
ungdomshelg i Lidköpings Missionskyrka 
som heter 4YOU. Då möts ungdomar från 
hela Skaraborg för en helg med roliga akti-
viteter, go gemenskap, undervisning, bön 
och lovsång.  
   Vill du vara med då och hjälpa till med 
mat/fika eller något annat praktiskt får du 
gärna kontakta Samuel Östersjö eller Erik 
Ansgar! 

Cellgrupper 
I vår församling har vi två cellgrupper för 
ungdomar som träffas varje vecka för att 
samtala om olika saker, läsa Bibeln och be 
tillsammans. Vi har en grupp för högstadie-
åldern och en för gymnasieåldern… typ!  
   Är du intresserad av att vara med i en 
cellgrupp kan du kontakta Erik Ansgar! 

Instagram 
Vår ungdomsförening Equmenia Lidköping 
finns på Instagram. Följ oss gärna där för 
att se bilder från våra olika aktiviteter och 
upplevelser! Sök efter equmenia.lidkoping 
så hittar du oss! 

Skribenter, Equmenia: Samuel Östersjö 
och Leif Granevik (Scout) 
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Elinstallationer 

Alla ställs inför frågor som 
kräver juridisk kompetens. Vi 
hjälper dig med bl.a. boupp-
teckning, boutredning, testa-
mente, arvsskifte, sambofrå-
gor och gåvobrev.  
Välkommen att kontakta oss 
på tele:  0510-54 55 00. 
 

Vi finns för dig! 
 

Föreningsbrev B 


