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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 
Pappaledig från 8 februari 
och fram till höstterminens 
början. 

Tony Johannesson 
Vaktmästare 
mobil: 0730-322 637  
tony.vaktis1@gmail.com  
månd-torsd 7-16  

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 jan. 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

Sture Eklund 
Född 10 januari 1933, död 6 oktober 2015 
Begravningsgudstjänst i Hasslösa kyrka,  

30 oktober 2015 
 

Dan-Rune Gustafsson 
Född 21 januari 1947, död 7 november 2011 

Begravningsgudstjänst i Missionskyrkan    

27 nov. 2015 

Hemgångna 
December 
  3 Sven-Eric Fredén 70 år 
  9 Samuel Jonsson 50 år 
15 Gunnel Kindh 60 år 
 
Januari 
15 Dag Fritzon 60 år 
20 Yvonne Johansson 50 år 
22 Hjördis Jansson 90 år 
25 Solveig Widtfelt 85 år 
 
Februari 
  6 Anna Åberg-Karlsson 25 år 
  6 Sten Dalemo 80 år 
16 Hanna Amnerud 40 år 
17 Kerstin Kvernes 75 år 
20 Inga-Lill Fahlgren 50 år 

Vi gratulerar 

Utflyttade 
Ingela Vennman 
till Rambergskyrkan i Göteborg 
 

Robin Hermansson 

Till Equmeniakyrkan i Mariestad 
 

Tack för tiden i vår församling! 

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 

Församlingens plusgirokonto upphör från 
årsskiftet. 
 

Använd bankgiro nr 983-0324 istället 

 Plusgirokontot 
 

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. 
 

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

Vägen genom Bibeln 
Måndag till fredag 
 

Söndagsgudstjänster  
Söndag förmiddag med repriser 

Närradion 
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Pastorns Ruta 
 

I Missionskyrkan i Lidköping är det livat. Ofta vimlar det av 
aktivitet i våra olika rum. Barn och unga, gamla och medelål-
ders, det är liv. Vår kyrka är en verkstad, ett växthus. Det är 
inget museum. För någon vecka sen hade predikostolen brakat 
i golvet så att framsidan hade spruckit. Det är sådant som hän-
der när kyrkan är full av ungdomar. Ibland märks det på gre-
jerna att de har använts, och det är något oerhört bra. Vi ska 
vara tacksamma för att vi får tillhöra en kyrka där det lever.  
 

Livet är en av Jesu programpunkter. Han talar ofta om liv, om 
att räddas till evigt liv. Men på Jesu agenda står också att ge 
liv och liv i överflöd. Den senaste veckan har jag kommit till-
baka till ett citat av Irenaeus av Lyon som ungefär lyder såhär. “Guds glädje är den 
fullt ut levande människan, och den fullt levande människan ser Gud.” 
 

Jag gillar detta. Det är när vi lever fullt ut, när vi är i vårt esse! Då är Gud alldeles där, 
till och med nästan synlig för våra ögon. Livet flödar över. Dessa stunder är goda och 
viktiga för oss. 
 

Men även de stilla stunderna när vi är ensamma endast i sällskap med den evige, då 
kan också den stilla strömmen av liv bli förnimbar för oss. Han är alltid nära. Broder 
Roger av Taizé sa alltid. “Gud kan bara ge sin kärlek.” Det är livet. Att veta sig älskad 
av Gud. 
 

Vårt uppdrag som kyrka är att älska människor vi möter med den kärlek som kommer 
från Gud och som blir allra mest tydlig i Jesus Kristus. Han som i kärlek ger sig själv 
för oss. Så älskade Gud världen… lyder ju bibelordet. Så när det är livat i vår kyrka, så 
är det kärlek. Och när vi tillsammans spänner våra bågar i tjänst och vittnesbörd så är 
detta till Guds stora glädje. Hela himlen gläder sig med oss.  
 

När du läser detta är det snart Jul. Och Julen är en hälsning från Gud. Han älskar dig 
så, att han ger sig själv i julklapp till dig. Kanske en banal bild, men lika sann för detta. 
Och för att han älskat oss, kan vi älska varandra. Fast vi tycker olika, tänker olika, och 
ser olika ut så älskar han oss ändå och vi kan därför älska varandra. Den politiska de-
batten i Sverige just nu är ganska hård och kategorisk. Människor delas upp enligt etni-
citet eller nationell tillhörighet. Det kan vara viktigt att minnas detta, när känslorna 
rinner över, att Gud bara kan ge sin kärlek. Han ser inte på oss som vi ser på varandra. 
Han relaterar till oss som en älskande förälder relaterar till sina egna barn.  
 

1 Johannesbrevet 4: Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, 
och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner 
inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände 
sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att 
vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för 
våra synder. 
 

Var välsignad. Kärlek!  
Pea Karlsson 
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Vi som har den stora förmånen att få ar-
beta i Lidköpings Missionskyrka vill ta 
tillfället i akt och önska er alla en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt år. 
 

Vår bön är att julen skall vara en välsignad 
högtid med glädjebudet om att Jesus är 
född till vår jord i centrum.  
 

God Jul önskar vi dig! 
 

Pea Karlsson 
Yvonne Jureheim 

Tony Johannesson 
Samuel Östersjö 
Kerstin Bergvall 

Erik Ansgar 

God Jul   

Gudstjänster under jul-, nyår- och  
trettondagshelgen 
 

20 dec  
11:00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan 
18:00 Konsert till förmån för Love Nepal i 
Missionskyrkan 
 

24 dec  
13.00 Julgemenskap på Nicolaigården 
23:00 Julnattsgudstjänst i Missionskyrkan 
 

26 dec  
11:00  Missionsgudstjänst i Stenhammar-
kyrkan 
 

27 dec  
11:00 Missionsgudstjänst i Missionskyrkan 
 

31 dec  
18:00 Nyårsbön i Missionskyrkan  
 

3 jan  
11:00 Gudstjänst i Missionskyrkan 
 

6 jan  
15:00 Trettondagsfest i Missionskyrkan 

Gudstjänster i Julhelgen   

Kyrkorna i Lidköping hälsar dig varmt 
välkommen, att under julaftonen delta i 
julfirandet i Nicolaigården. Vi samlas 
runt julbordet kl. 13.00 för att umgås och 
samtidigt njuta av den goda maten. Sång 
och musik samt ”julbön” finns på pro-
grammet förstås. Du som vill vara med, 
lämna din anmälan till Nicolaikyrkan tel. 
68400, senast måndagen den 15 dec. kl. 
12.00. 
 

Kyrkorna har gemensamt fått det fina upp-
draget att göra julen ljusare för människor 
i vår stad. Det brukar vara drygt hundra 
personer som kommer. Du som vill jobba 
ett pass, välkommen att anmäla ditt in-
tresse på listan som finns på anslagstavlan 
i kyrkans foajé.  
 

Arbetet under julaftonen är indelat i fem 
pass, där varje församling deltar med 
minst två personer per pass. 
 

Pass 1: kl.   9.00-11.30 
Pass 2: kl. 11.30-14.30 
Pass 3: kl. 14.00-16.30 
Pass 4: kl. 16.30-19.30 
 

Tack för din värdefulla medverkan! 
 

Yvonne  

Julgemenskap   

Onsdagen den 6 januari  kl. 15.00 bjuder vi 

in dig på trettondagsfest i Missionskyrkans 

festvåning. 
 

Festligheterna börjar med ett fikaknytkalas 

där du tar med dig något till fikat till dig 

själv och någon mer. Sen njuter vi av ge-

menskapen tillsammans. Det blir program 

och sång och musik. 
 

Festen avslutas med en andakt, bön och 

överlåtelse. 
 

Varmt välkommen 

Pea  

Trettondagsfest   
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Vaktmästaren 
 

Vår vaktmästare Tony Johannesson kom-
mer från och med november att börja ar-
beta 80 %. Detta innebär att hans arbete 
kommer att vara förlagt till Skogshyddan 
måndag och torsdag, Missionskyrkan tis-
dag och Truvegården onsdagar vilket nå-
gon gång kan bytas mot en arbets-
dag i Hasslösa vid behov. Resterande 20% 
kommer att vara förlagt till bussen på fre-
dagar.  

Så var det då dags att besöka Missionskyr-
kan för att inta och njuta av höstens bästa 
frukost.  Det är som vanligt fullt med kvin-
nor i alla åldrar. Under tiden man äter sur-
rar det i luften från de olika samtal som 
förs vid borden. När man ätit klart är man 
verkligen mätt och belåten. Nu ska själen 
få sitt. Dagens föreläsare är Sophia Sahrin 
Granevik och hon kallar sin föreläsning 
”Färgglada saris och spruckna lerkärl”. Då 
förstår ni säkert att det handlar om Indien. I 
det här fallet kvinnorna i Indien. Sophia 
läser dikter, visar bilder och berättar om 
hur det är att vara kvinna i detta land. Hon 
sjöng också några egenskrivna sånger för 
oss. Sophia är själv född där av en ung 
kvinna som blev gravid, utan att vara gift 
och som valde att föda sitt barn och lämna 
det till ett barnhem.  

 
En indisk kvinna står under sin pappas be-
skydd till dess hon gifts bort. Hon får en 
man utvald åt sig. Detta innebär att pappan 
då måste ge en hemgift åt sin dotters man. 
Indiska bröllop är pampiga. Kvinnan flyttar 
genom äktenskapet in i mannens familj. 
Som kvinna ses hon som en ägodel. Enligt 
hinduisk lag så ska kvinnorna göra allt 

mannen kräver av henne. Inom äktenskapet 
kan kvinnan bli misshandlad, våldtagen 
och t.o.m mördad. Kvinnans främsta upp-
gift är att föda en son. Oftast gifts flickor 
bort redan innan 15 års ålder. Det är inget 
ovanligt att de har fött två barn redan i ton-
åren. Man får enligt lag inte utföra foster-
kontroller men detta görs i stort sett jämt. 
Är det flickfoster aborteras dessa bort di-
rekt då. En annan sak som görs regelbundet 
på kvinnorna i Indien är att de steriliseras 
efter de att de fött barnen. Att en man 
skulle göra detta är helt otänkbart. Preven-
tivmedel används inte alls. I Indien har det 
aborterats bort 5 miljoner flickfoster de 
senaste åren. Det förekommer också att 
föräldrar tar sina döttrar till en klinik där de 
opereras om till att bli pojkar.  
 

Sophias föreläsning om kvinnors situation 
berörde på djupet.  
 

Marie Andersson 

Höstens Kvinnofrukost 
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Studiecirkel 
 

Vi i Missionskommittén har planer på att 

ordna en studiecirkel på temat Latiname-

rika med start någon gång efter nyår.  
 

Vi har ju numera flera engagemang i den 

delen av världen. Under hösten har vi i 

kommittén diskuterat möjligheterna kring 

en eventuell studieresa till exempelvis Ecu-

ador. Om det skulle finnas tillräckligt med 

intresse i församlingen är det något vi i så 

fall kan gå vidare med och genomföra nå-

gon gång under nästa höst/vinter.  

 

Många frågetecken återstår. Men skulle du 

vara intresserad av att delta i en studiecir-

kel för att lära dig mer om Syd- och Cen-

tralamerika och inte minst Equmeniakyr-

kans arbete där, så hör gärna av dig till 

församlingsexpeditionen eller någon av oss 

i Missionskommittén.  

 

 

Vid ljusbäraren framme i kyrkan finner du 
det lilla svarta korset. Dess historia är 
mycket intressant och kanske växte det träd 
som korset är tillverkat av redan på Jesu 
tid.  
 

1974 pågick grävningar i hamnen för att 
möjliggöra en vändplats för större båtar. I 
muddermassorna följde ett par stora ek-
stockar med upp. Dåvarande stadsträd-
gårdsmästaren Elon Leckström och tillika 
pingstvän och styrelseledamot fick syn på 
stockarna och sa sig vilja ta hand om dem. 
Hans dröm var en ny pingstkyrka och här 
skulle virket komma till användning.  
 

Leckström fick dem, men hur att förvara 
dem? Vasamuseet i Stockholm kontaktades 
och att det var år av torkning som gällde 
för att förhindra att träet sprack.   De tunga 
stockarna transporterades till Carl Andrae, 
Tolsjö, som hade plats för dem i sin lada.  
De virades in i lager av tidningspapper och 
halm och torkningsprocessen kontrollera-
des noga. Kyrkbygget påbörjades 1978 och 
stod färdigt året därpå. En konstnärlig och 
duktig snickare tillika slöjdlärare vid namn 
Alf Pettersson, Moholm, fick uppdraget att 
färdigställa korset. Stockarna sågades i 

(Forts. på sidan 10) 

Det urgamla korset 
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1 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN  
i Pingstkyrkan  
 

2 Onsdag 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan, Peter Enoxon o  
Curt Karlsson 
 

6 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard. 
Torsten Åhman, Pea Karlsson, sång Simon 
Hahl o Josef Vennman, Ssk, kyrkkaffe 
 

8 Tisdag 
19.30 Styrelsen 
 

9 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
”Lucia är här” Dalängskolans musikklass 
 

13 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Torsten Åhman, Pea Karlsson,  
sång Mia Lindstedt, kyrkkaffe med Lucia 
 

20 Söndag 
11.00 Gemensam GUDSTJÄNST  
i Pingstkyrkan 
 

24 Söndag 
13.00 JULGEMENSKAP  
i Nicolaigården 
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST 
Samuel Östersjö, sång Hanna Amnerud, 
Ingemar Lindahl 
 

27 Söndag 
11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST 
Missionskommittén, insamling till mission 
i andra länder 
 

31 Onsdag 
18.00 NYÅRSBÖN Pea Karlsson, sång 
Emy Karlsson 

               Gudstjänster 

3 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard 
Pea Karlsson, sång Emy Karlsson  
 

6 Tisdag 
15.00 TRETTONDAGSFEST  
se särskild ruta på sidan 5 
 

10 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, sång, kyrkkaffe 
 

13 Onsdag 
15.00 NYÅRSALLTRÄFF  
i Stenhammarkyrkan 
 

17 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, sång, kyrkkaffe 
 

18-24 EKUMENISK BÖNEVECKA 
se annons 
 

20 Onsdag 
18.30 EKUMENISK BÖN  
i Missionskyrkan 
 

24 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, sång, Ssk, kyrkkaffe 
 

19.00 FÖRSAMLINGSMÖTE  
Fokus ekonomi o Skogshyddan 
 

27 Onsdag 
18.00 Equmenias ÅRSMÖTE 
 

28 Torsdag 
18.30 ALPHA-start 
 

31 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST Torsten Åhman, 
sång, Ssk, kyrkkaffe 

December Januari 
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 och möten 

3 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
 

6 Lördag 
15.00 Församlingens ÅRSMÖTE 
 

7 Söndag 
11.00 ÅRSHÖGTID med Nattvard 
Pea Karlsson, Musikkåren, Ssk, kyrkkaffe 
 

10 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

14 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med kyrkkaffe 
 

17 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

21 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med kyrkkaffe 
 

24 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

28 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Torsten Åhman, sång, Ssk, kyrkkaffe 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

December: Pingstkyrkan 
Januari: EFS-kyrkan 
Februari: Nicolaikyrkan 
Mars: Missionskyrkan 

 Ekumenisk bön 
 

Februari 

1 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN 
2 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
6 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST med Nattvard 
Ssk, kyrkkaffe 

 Mars 
 

Välkommen till Lidköpings Miss-
ionsförsamlings årsmöte, lördagen 
den 6 januari kl.15:00 
 

På söndagen den 7 februari 11:00 
välkomnar vi även till Årshögtid 
med gudstjänst, nattvard och kyrk-
kaffe. 

RPG vinter 2015-16   

Onsdagen 2 dec kl 14.30 obs tiden, 
Pingstkyrkan Sång och musik, Peter 
Enoxon sång, Curt Karlsson piano. 
 

Onsdagen den 13 jan 2016, kl 
15.00  Stenhammarkyrkan NYÅRS-
ALLTRÄFFEN, Korsdraget med-
verkar med sång och musik 
 

Onsdagen den 3 febr kl 15.00 
Missionskyrkan 

Årsmötet   
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Tillsammanshelgen 
 

Dagarna på Sjöhaga ungdomsgård 26-27 
september blev verkligen dagar av god 
samvaro och gemenskap. Ett strålande 
sensommarväder förhöjde stämningen och 
gjorde att vi kunde njuta av solvärmen 
utomhus under den enorma eken på gårds-
planen eller vandra i naturen. Lördagens 
aktiviteter började just med en vandring på 
bergets sluttningar fram till Silverfallet, en 
sträcka som många klarade och njöt av. De 
allra yngsta blev burna på ryggen av sina 
pappor och andra som ville ha det utlovade 
förmiddagskaffet på bergssluttningen, 
kunde lätt ta sig dit med bil.  
 

Det var mycket luft i programmet och tid 
att bara njuta av samvaron; sitta och prata 
med varandra utan att stressa. Men mat-
dags ville ingen missa. Gruppen i köket 
lade ner stor omsorg och bjöd på under-
bara måltider från början till slut. Så smart 
att låta oss avnjuta grillkorv på scoutmanér 
i solen på gårdsplanen efter gudstjänsten 
på söndagen, när stora huset och matsalen 
redan städats! 
 

Evangelist Pär Alfredsson besökte oss på 
lördagseftermiddagen och inspirerade och utmanade till att ta med evangeliet utanför 
kyrkdörrarna – djuphavsfiske – inte fiske i badkaret! Till förmiddagsgudstjänsten kom 
några med bil från Lidköping. Andra hade deltagit bara under lördagen, och missade 
gudstjänsten. Det var en öppen, enkel samling där goda vittnesbörd ersatte predikan.  
 

STORT TACK till arbetsgruppen och köksgruppen! Det blev verkligen bra! 
 

Anita Landström      

lämpliga längder, bara det ett svårt arbete. Sjövattnet hade gjort virket svart och man tror 
det är från samma tid som Jesu kors.      
 

En man med visioner tog vara på stockarna innan församlingen ens hade en tomt och korset 
blev en vacker prydnad och stark symbol. Av bitar som blev över från stockarna lät man 
göra ett mindre kors. Det överlämnades till vår församling i samband med invigningen av 
nya kyrkan 1979. Det är det som nu placerats vid ljusbäraren och en stark symbol på vår 
gemensamma tro – i ekumenikens tecken. 
 

Inghar Främberg 

(Forts. från sidan 7)  
 

Har man varit på Sjöhaga så är det fantastiska 
trädet mitt på gården något man minns.. .. 
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Alpha 
 

Kom med på Alpha under våren! Start i Missionskyrkan torsdagen den 28 jauari       
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 samtalet 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 måndagen 
den 25 januari vill vi ha din anmälan för att kunna planera för maten. Glöm inte att med-
dela 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 vårens Alpha! 

                             Yvonne 
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Tonår 
På Tonår gör vi många olika spännande 
saker tillsammans. Under hösten har vi till 
exempel kört Jeriko Extreme 2.0 på Lidkö-
pings gator, vi har varit på bandy och sett 
Villa krossa Västerås med hela 9-3, vi har 
haft ungdomsmötet RE-ENTRY, tema-
kvällar med olika gäster och vi har spelat 
levande spel.  
 

Vi hade också ungdomshelgen 4YOU som 
besöktes av ungdomar från olika delar av 
Skaraborg med gatupastorn Marcus Olson 
från Göteborg som talare och konsert med 
poprockbandet Urban Chaos. 
 

11 december har vi också den högtidliga 
Nobelfesten med nobelprisutdelning, tre-
rätters festmiddag och där alla kommer 
uppklädda i sina festligaste kläder.  
 

Efter jul och nyår börjar vi vårterminen 
2016 med en kick-off 22-23 januari.  

Konfirmation 
I september startade ännu ett gäng goa kon-
firmander sitt år. Det är 11 sköna tonåring-
ar, där de flesta går ”sportkonfa”. Konfir-
manderna tillsammans med ledare och 
hjälpledare träffas varje tisdag klockan 
fyra, där vi fikar tillsammans, leker, och 
har undervisning. Den 10-11 oktober hade 
vi en kick-off hajk och övernattade här i 
Missionskyrkan. Vi har roligt tillsammans 
och ser fram emot vårterminen, och fram-
förallt konfa-lägret på Sjöhaga! 

Nyårsfestivalen UNITE 
Vid nyår åker vi iväg till Jönköping för att 
vara med på nyårsfestivalen UNITE som 
är i Pingstkyrkan, Jönköping. Festivalen 
pågår mellan 29 december och 1 januari 
och vi har ordnat med boende hos Fräls-
ningsarmén.  
   Mer info finns på www.unitesweden.se/
jonkoping där du också kan anmäla dig. 
Meddela även Erik Ansgar eller Samuel 
Östersjö att du vill åka med!� 

Årsmöte 
Onsdag 27 januari kl 18:00 har Equmenia 
Lidköping sitt årsmöte. Välkommen då att 
vara med och lyssna, påverka, inspirera 
och inspireras av vad som hänt, händer 
och kommer att hända i vår barn- och ung-
domsverksamhet.  

Sportlovsläger 
När det är sportlov vecka 7 planerar vi att 
på nytt åka iväg på ett sportlovsläger med 
härlig skidåkning, go gemenskap, roliga 
aktiviteter, bra undervisning och starka 
andakter. Mer info kommer, så håll ögo-
nen öppna! 

Ledardag 
Någon gång varje termin har vi en ledar-
dag för att uppmuntra våra ledare i Equ-
menia Lidköping. Nu under hösten träffa-
des vi efter gudstjänsten 11 oktober i det 
nyrenoverade ungdomsrummet för att leka 
lekar, inspirera varandra, ha en andakt och 
bli bjudna på en festlig grillbricka.  
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Må-bra-dagen 
I ett event den 19:e september deltog scouterna genom att sätta upp ett vindskydd och 
grilla pinnbröd med barn av alla åldrar, småttingar som seniorer. 
 

Detta var ett gemensamt projekt mellan gamla SSF ifrån stan och Ekumenia och vi var 
totalt fem ledare som deltog. Syftet var att nå ut till allmänheten om vårat arbete och ge 
information om möjligheterna att gå med både som vuxen och barn. 
 

Intresset var stort bland förbipasserande och många pinnbröd blev grillade. Intresserade 
fick blanketter från riksförbundet, blanketter från vår Ekumeniakår samt den sekulära kå-
ren i stan. Då det var ett gemensamt projekt representerade alla ledare båda kårer.  
Fokus låg därför på gemensamma typer av aktiviteter samt gemensam värdegrund även om 
det ofta naturligt framkom att vår kår har en kristen grund. 
 

Anders Gruvberger, scoutledare 

Ovan:               

Vindskydd på tor-

get! 

 

 

Till vänster:                    

Grillning av pinn-

bröd med intresse-

rade åskådare 
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Kämpalek 
Scouter från Equmenia Lidköping var den tredje oktober, i det fina höstvädret, iväg på 
kämpalek i Tibro. Ca 500 scouter från hela Skaraborg hade samlats i skogen i Rankås fri-
tidsområde. Kämpalek går ut på att gå en spårning i skogen och utföra olika uppgifter i 
skogen och svara på frågor, denna gång var temat broar och kämpaleken hette "Nio broars 
väg". Vi var sex patruller från Equmeniascouterna och två av dessa patruller Gorillan och 
Bumbibjörnarna fick ta emot pris för fina prestationer.  

Leif Granevik 

Patrull Bumbibjörnarna när de passerade en av de nio broarna som fanns utmed spåret i skogen 

Patrull Gorillan gör scouthälsningen efter det att de fått ta emot 3:e pris i spårningen 
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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! 
 


