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Yvonne Jureheim 
Diakon 
Linjevägen 19 A,  
531 50 Lidköping 
Mobil: 0723-325898 
yvonne.mk@lidkoping.org  
Telefontid tisd o torsd 

Lidköpings Missionsförsamling     

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

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

Kerstin Bergvall  
Församlingssekreterare 
exp. 0510-22637 
månd-torsd. 8.00-13.00. 
kerstin.mk@lidkoping.org 

 

Samuel Östersjö 
Pastor 
Zettervallsgatan 3 D,  
531 33 Lidköping  
Mobil: 0704-914678  
samuel.ostersjo@gmail.com  
Måndag ledig dag 

Per-Anders (Pea) Karlsson 
Föreståndare 
Skjutbanegatan 5 E,  
531 41 Lidköping  
Mobil: 0704-675644  
pea.karlsson@gmail.com 
Måndag ledig dag 

 
 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
mobil: 0705-355310  
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     

Programblad för Lidköpings  
Missionsförsamling, 

 en del av Equmeniakyrkan 
 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  
Marie Andersson, Kristina Ek,     
Håkan Hellbergh, Kerstin Bergvall. 
E-post: hakan.hellbergh@gmail.com  

Manusstopp för nästa nr.: 6 augusti 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

Juni 
1 Lisbeth Olofsson 60 år 
9 Liselotte Filipsson 80 år 
11 Frida Vennman 30 år 
16 Gunvor Artéus 70 år 
28 Kristine Lyckefjäll 30 år 
30 Carina Milton 50 år 
 

Juli 
1 Carl Ek 25 år 
2 Gabrielle Didier 30 år 
25 Krister Liljegren 50 år 
 

Augusti 
12 Alexandra Larsson 25 år 
17 Sinikka Kolmalm 80 år 
17 Franke Otterberg 90 år 
19 Ingemar Lindahl 75 år 
19 Arne Edvinsson 80 år 

Vi gratulerar 

Pea Karlsson  v.30-34 
Samuel Östersjö v. 24, v. 28-31, v. 33  
Yvonne Jureheim v. 25-26, v. 28-30 
Erik Ansgar  v. 28-31, v. 33 
Tony Johannesson v. 26-31 
Kerstin Bergvall v. 25-29, v. 31 
Hönökonferensen*  v. 27 

Frizon*  v. 32  

*Erik o Samuel åker dit med våra ungdo-

mar. 

De anställdas semester 
Tord Hallinger 
Född 18 april 1934, död 16 februari 2017 
Begravningsgudstjänst i Hoppets kapell 
10 mars 2017 
 

Maj-Britt Alvelod 
Född 4 maj 1938, död 12 mars 2017 
Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan 
7 april 2017 

Hemgångna 

MISSIONSKYRKAN LIDKÖPING 
  

Esplanaden 3, 531 50, Lidköping 
 

 E-post:   missionskyrkan@lidkoping.org 
Hemsida: www.mklidkoping.se 
 

 Expedition:    tel. 226 37 
Vestibul o kök :   tel. 658 15 
  

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

HASSLÖSA  
MISSIONSHUS   Ingen telefon  
  

SKOGSHYDDAN   tel. 248 42 
  
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 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

Juni:  Frälsningsarmén 
Juli:  Uppehåll 
Augusti:  Pingstkyrkan 
September:  EFS-kyrkan 

 Ekumenisk bön 
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Pastorns Ruta 
 
 

Tack Lidköping 
 

Jag och min familj är så oerhört glada 
för allt vi har fått de senaste 9 åren. 
 

Jag minns när jag och Emy var här 
första gången. Vi gick av bussen en 
hållplats för tidigt och fick promenera 
genom stan för att komma till Miss-
ionskyrkan. Skaragatan fram till torget 
och genom stan till kyrkan. Det reg-
nade, vill jag minnas, när vi storögt 
gick genom en stad där vi inte kände 
någon, inte visste något om vart vi 
skulle eller vad som väntade oss... Men 
väldigt snart möttes vi av glada goa 
människor som leende mötte oss och 
omfamnade oss.  
 

När vi sedan fick åka med Bertil och Birgitta Olsson ut till deras stuga 
på Kållandsö, där vi bodde över, så såg vi på vägen ut: rådjur, räv, en 
stor rovfågel, hare, grävling och en spillkråka. Det var som om naturen 
ville säga - Välkommen.  
 

Dessa år har varit de bästa i vårt liv. Här har våra två barn fötts och lärt 
sig gå och sjunga. Här har vi fått vänner för livet. Nu när jag rör mig i 
affären eller på stan, så möter jag människor jag känner hela tiden. Och 
det gör mig så glad. Så tacksamma är vi, för att ni tog emot oss med 
öppna armar. 
 

Jag är väldigt tacksam för att jag fått vara er pastor alla dessa år. Att ni 
har stått ut med alla mina predikningar och mitt sätt att leda och vara. 
Att ni år efter år givit mig utrymme att växa och att få blomma. Att ni 
termin efter termin har givit mig mandat att vara församlingsledare och 
förättare. Att jag fått välsigna och döpa era barn. Begrava era föräldrar 
och fruar och män. Att viga er och era släktingar och vänner. Att få 
vara er vän. 
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Så tack kära vänner, för det liv vi fått dela tillsammans under alla dessa 
9 goda år. 
 
I sommar flyttar vi till Värnamo där jag fått tjänst som omsorgspastor i 
Missionskyrkan. Det är en kyrka som vi känner och älskar. Där har vi 
några vänner kvar och en del av Emys familj bor där. Kerstin skall 
börja förskoleklass i höst och därför tänker vi att detta är ett bra läge att 
flytta i. 
 

Det är med väldigt blandade känslor vi flyttar. En översvämmande sorg 
över att lämna alla er som vi älskar så innerligt. Men med stor spänning 
och nyfikenhet som vi bosätter oss i Värnamo. 
 

Vår bön är denna - Att Gud skall välsigna er och bevara er. Att Gud 
ska kalla rätt person till rätt plats, och att ni ska våga gå de nya vägarna 
som han kalla er till. Att inte jämföra någon med Anders Marklund, 
Bengt Vennman, Bengt Liljemark eller  
 
 

Gunnar Siljehult eller Pea Karlsson. Utan tacka och välsigna den som 
får den stora äran att ta över stafettpinnen för en liten stund. Detta har 
varit mitt livs största ära och glädje.  
 

Vi älskar er Lidköping, och vi kommer gärna tillbaka på besök någon 
gång. 
 

Jeremia 29:11 - 14. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Her-
ren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När 
ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig 
skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er 
finna mig, säger Herren. 
 

--  
kärlek! 

Pea Karlsson 
pastor i Lidköpings Missionsförsamling 
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Kyrkorna i Lidköping sänder varje vecka 
över Radio Lidköping på 93,8 MHz, samt 
på webb-radio, www.radiolidkoping.se  
tider för de olika sändningarna se 
NLT.eller närradions websida 
 

Närradioandakter 
Måndag till fredag (Missionskyrkan  
ansvarar för andakterna på måndagar). 
 

Vägen genom Bibeln 
Måndag till fredag 
 

Söndagsgudstjänster  
Söndag förmiddag med repriser 

Närradion 

Höstupptakt 
Efter en sommar med många aktiviteter och 
gudstjänster på Skogshyddan och förhopp-
ningsvis många goda bad, så drar hösten 
igång igen med samlingssöndag den 3 sep-
tember 11:00. 
 

Men redan tisdagen den 29 augusti och 
torsdagen den 31 augusti kl.19:00 så inbju-
der vi er till inspirationskväll inför den nya 
terminen. Se vidare annonsering för mer 
information. 
 

Värt att boka in är också församlingsdagen 
den 17 september och bibelutdelning till 
nya konfirmanderna den 10 september. 

Under 8 veckor i sommar har Pingstkyrkan, 
Frälsningsarmén och Missionskyrkan ge-
mensamma gudstjänster. Gudstjänsterna är 
kl. 10.00 och startar med en gudstjänst på 
Skogshyddan på Midsommarsöndagen. 
Därefter följer gudstjänsterna i de olika 
kyrkorna under sommaren, i programmet 
står vilken kyrka som har veckans guds-
tjänst. De gemensamma sommargudstjäns-
terna avslutas sedan på Skogshyddan den 
13 aug. 
 
25 juni  10:00  Skogshyddan 
  2 juli  10:00  Frälsningsarmén 
  9 juli  10:00  Pingstkyrkan 
16 juli  10:00  Missionskyrkan 
23 juli  10:00  Frälsningsarmén 
30 juli  10:00  Pingstkyrkan 
  6 aug  10:00  Missionskyrkan 
13 aug  10:00  Skogshyddan 

Ekumeniska gudstjänster 



- 8 - 

4 Söndag 
11.00  KONFIRMATIONS-
GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, Samuel Östersjö, Erik 
Ansgar, sång Hanna Amnerud 
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan. Gunnar Andin, 
Samuel Östersjö, Ingemar Lindahl, 
Nattvard  
17.00 VÅRKONSERT  
med Lidköping-Kållands Musikkår 
på Skogshyddan 
 
 

18 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan. Pea Karlsson, Emy 
Karlsson 
 

23 Midsommarafton 
MIDSOMMARFIRANDE  
på Skogshyddan 
15.00  Vi klär midsommarstången 
16.00 Lekar kring midsommar-
stången 
 

25 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 
på Skogshyddan. Björn Hald och 
Anna Boman Hald, Pea Karlsson 
 

27 Tisdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan  
 

28 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 
 

               Gudstjänster 

2 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Frälsningsarmén.  
16.00 Sommarandakt  
på Skogshyddan 
 

4 Tisdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan  
 

5 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 
 

7 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

9 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Pingstkyrkan 
16.00 Sommarandakt  
på Skogshyddan 
 

11 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

12 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 

Juni 

Juli 
 

29 Torsdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

30 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
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1 Tisdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

2 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 
 

3 Torsdag 
19.00 Multikulturell konsert  
i Stadsträdgården, arr. kyrkorna i  
Lidköping 
 

4 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

6 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan 
16.00 Sommarandakt  
på Skogshyddan 
 

(Forts. på sidan 10) 

 och möten 

 Augusti 
 

13 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

14 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

16 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan, Pea Karlsson, 
Emy Karlsson 
16.00 Sommarandakt  
på Skogshyddan 
 

18 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan  
 

19 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 
 

20 Torsdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

21 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

23 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Frälsningsarmén  
16.00 Sommarandakt på Skogs-
hyddan 
 

25 Tisdag 
19.00 Mötesplats Skogshyddan 
 

26 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 

 

27 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

28 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

30 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
i Pingstkyrkan 
16.00 Sommarandakt på Skogs-
hyddan 
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3 Söndag 
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST 
med nattvard. Söndagsskola,  
kyrkkaffe  
 

6 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
 

10 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Erik Ansgar.  
Bibelutdelning till nya konfirman-
der, Söndagsskola, kyrkkaffe     
 

13 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN  

 September 
 

8 Tisdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

9 Onsdag 
18.00 Ungdomsaktivitet  
på Skogshyddan 
 

10 Torsdag 
19.00 Musik i sommarkväll  
på Skogshyddan 
 

11 Fredag 
21.00 Ungdomsmöte  
på Skogshyddan 
 

13 Söndag 
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST  
på Skogshyddan. Sara Dahlberg FA, 
Yvonne Jureheim 
16.00 Sommarandakt  
på Skogshyddan 
 

20 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST i Missions-
kyrkan 
 

26 Lördag 
18.00 AVSKEDSFEST  
för fam. Pea Karlsson 
 

27 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
i Missionskyrkan  
 

29 Tisdag 
19.00 Inspirationskväll  
 

31 Torsdag 
19.00 Inspirationskväll  

(Forts. från sidan 9) 

Se även detaljerat separat program-
blad för verksamheten på Skogs-
hyddan i sommar 

 Program Skogshyddan 
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Det är en härlig vårdag jag tar mig 
till Missionskyrkan för vårens 
kvinnofrukost.  
Festsalen är full av kvinnor som nju-
ter av den goda frukosten och som 
kommit för att lyssna till Linda 
Ulmå, dagens föreläsare. Hon arbetar 
bla på STC.  
Temat är hopp- om att hoppas. Hon 
börjar med att berätta om sina döttrar 
och deras kaniner. De har lärt dem 
att ta sig runt en hinderbana. Den ena 
kaninen tar sig lätt över varje hinder 
och får mycket stöttning medan den 
andra kaninen inte visar lika mycket 
energi och snart lägger av. Här är 
stöttningen inte lika stor heller. 
Med denna berättelse jämför hon sen 
oss som människor. Det är många 
som avger nyårslöften. Det ska bör-
jas träna och det köps årskort på 
gymmet. Man tar sig dit och går ut 
för fullt. Det håller oftast i några 
veckor sen är man tillbaks till de 
gamla vanorna.  
Hon tar oss sedan med i de olika 
stadier man går igenom när man ska 
förändra något. Det första är förne-
kelsen; att nä jag behöver ju inte ändra på nått. Sedan följs det av begrundandestadiet när 
man inser att man borde göra nåt. Man frågar sig själv är jag nöjd? Då är sinnesrobönen 
bra att ta till: ändra det du kan och acceptera det jag inte kan ändra. Sen kommer då förbe-
redelsestadiet. Här skaffar man sig kunskap och tar reda på vilka vägar man kan gå. Att 
sätta upp mål att sträva emot. Vilka hinder kan man stöta på? Hon poängterar att det soci-
ala stödet är jätteviktigt när man påbörjar något.  
När Linda berättar drar hon upp många härliga berättelser och man får skratta gott. Man 
är mätt och glad när man lämnar kyrkan.   
 

Marie Andersson 

 Kvinnofrukost  
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Årets Lilla Boden insamling kommer att delas mellan två projekt, Fred i 
Syrien och Skolbarn i Libanon. Båda projekten drivs av Equmeniakyrkan i 
samarbete med NESSL (Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Li-
banon).  
 

Projektet Fred i Syrien handlar om att stötta 2 000 elever inne i Syrien un-
der en treårsperiod. Cirka 25 procent av barnen inne i Syrien beräknas 
kunna gå kvar i sin skola, men behöver hjälp med att betala skolavgift samt 
stöd för inköp av skoluniform och skolväska.  
 

Projektet Skolbarn i Libanon handlar om att erbjuda 200 syriska flykting-
barn skolgång i Bekaadalen i Libanon, där de bor i flyktingläger. Barnen 
läser enligt syrisk läroplan, för att underlätta en flytt tillbaka till Syrien.  
Personalen är också flyktingar och får genom projektet något meningsfullt 
att göra.  
 

Margareta Holm Lorin  
 

Swish nummer till Lilla Boden: 123 640 61 36  

Insamling Lilla boden 
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Till vårens mansfrukost på Skogshyddan slöt ca 40 män upp för att dela 
Camillas och Margas goda frukost. Det har blivit en god tradition att mö-
tas en gång per termin då män samlas. Där blandas de som ofta besöker 
församlingen men också nya besökare. 
 

Talare denna mansfrukost var polisen Johan Lindén som är känd i vår stad 
och i Skaraborg där han bl.a arbetat som polismästare i Lidköping och 
länspolismästare i Skaraborg. Frågor om polisarbetet engagerar och Johan 
kunde relatera både till äldre händelser som nyare.  
 

Det var intressant att följa en ung mans väg in i polisyrket och hela hans 
karriär via Stockholms centrala befattningar till tjänsterna i Skaraborg. 
Han blandade berättelsen med nära och personliga upplevelser som med 
dramatiska mordfall som han varit indragen i. Han berättade om sitt möte 
med många av de kända polisprofilerna men också mötet med Chrusjtjov 
1964, Sovjetunionens dåvarande ledare. 
 

Det gavs också tid för frågor och samtal. Den tydliga eftersmaken av da-
gens mansfrukost var mötet med Johan Lindén som bjöd på sig själv. Som 
trots allt han upplevt och sin framgångsrika karriär, bjöd på sig som den 
enkla och vanliga människan med de upplevelsers han gjort som polis un-
der 50 år. Stort tack till Johan Lindén. 

Mansfrukost 
 

Avskedsfest 
Missa inte avskedsfesten  
för familjen Pea Karlsson  

lördagen den 26:e Augusti  
i Missionskyrkan!!!! 
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Sommaren för scout är kanske höjdpunkten på året då det är dags för läger! Scouterna i 
Hasslösa och Truvegården har två läger inbokade, det första är ett lite mindre läger som är 
över Kristi himmelsfärdshelgen utanför Götene. Ca 150 scouter från olika delar av Skara-
borg är med på Verket.  
 

Det andra lägret, Jamboree, åker endast de 
äldre scouterna på. Det är ett megastort 
scoutläger i Skåne med scouter från hela 
världen. Mellan 10 och 15 tusen i över en 
vecka bygger mer eller mindre upp en hel 
stad för att det ska funka. Vi hoppas på 
fantastiska minnen från bägge dessa scout-
läger! 
 

För att samla in pengar till läger och före-
ningen är scouterna med och plockar skräp 
på stan åt kommunen. Bra med extra resur-
ser och en bra gärning för Lidköping!  

 

Scout 
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Under sommaren är det ungdomsaktiviteter 2 kvällar i veckan, onsdag och fredag, som är 
en del av Skogshyddans sommarprogram som LKS ordnar. Onsdagarna innehåller någon 

lek, aktivitet, tävling, idrott, och på fredagarna är det kvällsmöte i olika former. Den här 
sommaren är två sommarungdomsledare anställda som sköter detta. De är Sara Wahll och 

Emanuel Hellgren. 

I början av juni har Tonår sin terminsavslutning på Skogshyddan, den här gången tillsam-
mans med ungdomarna från Pingstkyrkan.  
 

Under sommaren åker vi iväg till några 
konferenser och festivaler. Det många 
ser fram emot är Hönökonferensen! Vi 
har i flera år hyrt ett hus som vi bott så 
många ungdomar som möjligt i, under 
konferensen som är i början av juli. Här 
får många minnen som sent glöms. 
 

Lite senare under sommaren är Frizon, 
en musikfestival vid Torp utanför 

Tonår 

Skogshyddan 

Konfirmation 
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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! 


