
- 1 - 

Nr. 4 årg. 70   1 december 2016 - 28 februari 2017 

 

Vintern 2016/2017 

 



- 2 - 

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     

Tidning för Lidköpings  
Missionsförsamling 

 

Ansvarig utgivare: Lars Stenseke  
 

Tidningskommittén:  
Håkan Hellbergh, Klein Wrangberth,  
Kerstin Bergvall. 
E-post: hellbergh@telia.com  
 

Manusstopp för nästa nr.: 31 jan. 
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Församlingsinformation 

Omslagsbilden:  foto Håkan Hellbergh 

December 

7 Robert Magnusson 40 år 
 

Januari 

9 Rebecka Fjell 40 år 
10 Ann-Christin Andersson 40 år 
20 Emma Lundström 20 år 
30 Gunnel Dahlgren 95 år 
 

Februari 

2 Kerstin Hallinger 80 år 
7 Reino Lamminheimo 80 år 
20 Ester Dalemo 20 år 
20 Ingvar Svensson 80 år 
23 Annica Eriksson 50 år 

Vi gratulerar Utflyttade 
Frida Gustafsson 
till Svenska kyrkan  
 

Anders o Kristina Marklund 
till Hönö Missionsförsamling 
 

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 

Välkommen till Lidköpings Missionsför-
samlings årsmöte, lördagen den 4 februari 
kl.15:00 
 

På söndagen den 5 februari 11:00 välkom-
nar vi även till Årshögtid med gudstjänst, 
nattvard och kyrkkaffe. 
 

Det är ett förberedande församlingsmöte 
inför årsmötet söndagen den 29 januari kl. 
18.00 

Årsmöte 
 

Adresser 
Om du byter adress, ändrar telefonnum-
mer eller mailadress så meddela expedit-
ionen i Missionskyrkan.  
 

Lämnar du din mailadress har du möjlig-
het att få information om vad som är på 
gång i kyrkan och ordförandeposten. 



- 4 - 

Pastorns Ruta 
God Jul! 
 

När får man egentligen börja fira jul? Ja, det beror väl på vem man frågar, och även när 
man frågar. För inte så hemskt länge sen, borde man inte säga God Jul före julaftonen. 
Idag kan man börja ana julskyltningen redan i början av november. 
 

(Om nu någon skulle fråga mig om detta, så skulle jag säga att man får börja med julakt-
iga bestyr tidigast 1 adventshelgen, exempelvis baka pepparkakor, äta lussekatter och 
hänga upp julgardiner, om man nu har några. Det man ABSOLUT inte får göra, hävdar 
jag med bestämdhet, är att tända julljusstaken och/eller julstjärnan i fönstret. Detta får 
man inte göra förrän efter helgmålsbönen lördagen före 1 advent, i år innebär detta lör-
dagen den 26 november 17:55. Nästa år infaller samma ögonblick 3 december 17:55.) 
 

Med ett annat synsätt kan man fira jul hela året. Jul är ju inte något som bara inträffar i 
kalendern. Det är något som sker dagligen. Jesus kommer till oss dagligen genom vår 
bön och bibelläsning. Han är inte långt borta från någon av oss.  
 

Även om jag vill betona vikten av att hålla tiderna (om än med glimten i ögat) så kan jag 
inte alltid hålla mig från att sjunga. Hjärtat sjunger de sånger som det vill. Och den sen-
aste tiden har jag sjungit flera julsånger, trots att vi ännu bara är i mitten av november (i 
skrivande stund). 
 

Exempelvis denna.  
 

Adventstid kom till mitt ensamma hus, 
Jag sätter i staken ett sparat ljus. 
Något skall ske bortom frostig advent, 
Jag väntar en gåva som Herren har sänt.  
 

Den gåvan är av ett helt annat slag, 
Än gåvor vi ger till varann var dag. 
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus, 
Så lyser i mörkret ett litet ljus. 
 

Jag älskar denna sång, dessa strofer. Kom till min ensamhet. Jag väntar en gåva som 
Herren sänt. Jag väntar något som inte är av denna världen, och det är helt rätt! För min 
längtan kan inte mättas av något som är av denna världen, för jag är inte heller från 
denna världen. 
 

Och i Jesus så händer detta. Den gåvan är AV ETT HELT ANNAT SLAG! Tack Gode 
Gud för detta. Det är något helt annat. Det är något Heligt, det är Jesus. Detta är julen. 
Detta är inte av kalendern bestämt, det sker varje dag. 
 

Så öppna din tillstängda dörr i ditt hus…. 
 

Han kommer, han kommer, var med oss att fira advent! 
Gud har sin son till oss sänt. Amen. 

 

Kärlek. Pea Karlsson 
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Lördagen den 12 november var det så dags 
för höstens kvinnofrukost, den här gången 
med Eva Bylander. Biljetterna var slutsålda 
så salen var full. Det första man möter när 
man går in är det vackra välfyllda frukost-
bordet med alla dess delikatesser. Hembakt 
bröd, ägg och sill, yoghurt med müsli eller 
gröt. Allt vad man kan önska plus det lilla 
extra finns att avnjuta. Vid tio-tiden lägger 
sig sorlet i salen och föreläsaren, idag Eva 
Bylander från Halmstad tar oss med i sin 
berättelse. 
 

Eva arbetar till vardags på Gullbrannagår-
den utanför Halmstad. Hon växte upp i 
Bankeryd i Småland med sina föräldrar och 
två systrar fram till den dagen då hennes liv 
förändrades för alltid. När hon var elva år 
omkom båda föräldrarna i en bilolycka. 
Flickorna klarade sig. Efter några dagar 
fick de veta vad som hänt föräldrarna. Den 
första tiden fick de bo hos en äldre släkting, 
tant Ella. Efter några månader kom de till 
en fosterfamilj. De hade egna barn och då 
Eva på den tiden hette Carina och de hade 
en dotter med samma namn blev det till att 
byta.  
 

Under alla år efter olyckan så var det aldrig 
något man pratade om. Nästan 20 år efter 
att detta hemska hänt bröt Evas värld sam-
man. Det började med att hon fick lämna 
sitt jobb på kontor, sedan följde månader 
när hon ingenting orkade. Allt var som i ett 
stort svart hål. Idag använder vi begreppet 
utbränd. Allt var kaos inombords. Hon ville 
leva men hade ingen kraft, kunde inte hitta 
livsglädjen. Till slut tog hon tag i saken och 
kontaktade S:t Lucasstiftelsen där det vi-
sade sig vara nästintill omöjligt att få tid till 
samtal. Men en dag kom hennes man med 
en lapp med namnet på en terapeut.  

Detta blev hjälpen för henne. Minnen som 
tryckts bort kom nu upp till ytan och hon 
mindes allt roligt hon gjorde tillsammans 
med sin pappa. Dessa samtal pågick i ca ett 
och ett halvt år. Idag är den kvinnliga tera-
peuten en av hennes närmsta vänner. Tera-
pin lärde hennes också att sätta gränser och 
att arbeta på att få balans i livet. Redan som 
barn hade hon en gudstro och gick i sön-
dagsskolan. När de var hos tant Ella läste 
hon Bibeln med dem och berättade att hon 
bad för dem. Den familj de kom till var 
också de troende och aktiva i en kyrka. I 
sin ungdom lämnade hon sig till Gud och 
säger att grunden i hennes liv är gudsrelat-
ionen. 

Marie Andersson 

Kvinnofrukost 
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4 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med Nattvard. Pea Karlsson, sång 
Simon Hahl, Ssk, kyrkkaffe 
 

7 Onsdag 
15.00  RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan, Lidköpings Lucia 
 

11 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Samuel Östersjö, Musikkåren,  
kyrkkaffe med Lucia 
 

14 Onsdag 
15.00  ONSDAGSTRÄFFEN  
”Lucia är här” Dalängskolans  
Musikklass 
 

18 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, sång  
Hanna Amnerud, kyrkkaffe  
 

24 Lördag, Julafton 
13.00 JULGEMENSKAP  
i Missionskyrkan 
23.00 JULNATTSGUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, sång Emy Karlsson 
 

26 Måndag, Annandag Jul 
11.00 Gemensam GUDSTJÄNST  
i Pingstkyrkan 
 

31 Lördag 
18.00 NYÅRSBÖN  
Pea Karlsson, sång Emy Karlsson 
 

               Gudstjänster 

1 Söndag 
17.00 LOVSÅNGSGUDSTJÄNST 
i Pingstkyrkan  
 

6 Fredag 
15.00 TRETTONDAGSFEST  
 

8 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med Nattvard.  
Pea Karlsson, sång, kyrkkaffe 
 

11 Onsdag 
15.00 NYÅRSALLTRÄFF  
i Missionskyrkan tillsammans med 
Stenhammarkyrkan, Pingstkyrkan 
och Missionskyrkan. Musik Peter 
Enokson och Kurt Karlsson  
 

15 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Pea Karlsson, sång Ingemar Lindahl, 
kyrkkaffe 
 

22 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Kyrkkaffe 
 

28 Lördag 
 Equmenias ÅRSMÖTE 
Tid och plats bestäms senare 
 

29 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST Samuel Ös-
tersjö, sång, Ssk, kyrkkaffe 
18.00 FÖRSAMLINGSMÖTE  
”Inför årsmötet” 

December Januari 
 



- 7 - 

 och möten 

 1 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Pingstkyrkan  
 

4 Lördag 
15.00 Församlingens ÅRSMÖTE 
 

5 Söndag 
11.00 ÅRSHÖGTID  
Pea Karlsson, Musikkåren, Ssk, kyrkkaffe 
 

8 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

12 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med kyrkkaffe 
 

15 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

19 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
med kyrkkaffe 
 

22 Onsdag 
15.00 ONSDAGSTRÄFFEN 
 

26 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ssk, kyrkkaffe 

 Februari 
 

1 Onsdag 
15.00 RPG ALLTRÄFF  
i Missionskyrkan 
 

5 Söndag 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ssk, kyrkkaffe 
 

7 Tisdag 
10.00 EKUMENISK BÖN i 
 Missionskyrkan  

 Mars 
 

Bön för alla, tisdagar kl. 10.00 
 

December: Frälsningsarmén 
Januari: Pingstkyrkan 
Februari: Nicolaikyrkan 
Mars:  Missionskyrkan  

 Ekumenisk bön 
 

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 

I jul o nyårshelgerna har vi flera gudstjäns-
ter, vissa av dessa ligger vid tidpunkter det 
kan vara poäng att uppmärksamma. 
 

På julafton så är julgemenskapen i Miss-
ionskyrkan i år, med start 13:00. Här har vi 
en stor möjlighet att hjälpa till. Anmäl dig 
till expeditionen om du vill deltaga eller 
hjälpa till. På julafton har vi julbön i kyrkan 
kl.16:00 och midnattsgudstjänst kl.23:00. 
 

På annandagen kl.11 är det ekumenisk jul-
gudstjänst i Pingstkyrkan.  
På nyårsafton är det nyårsbön kl.18:00 i 
Missionskyrkan. 
På trettondag jul kl.15:00 är det tretton-
dagsfest med fikaknytkalas, program och 
andakt. 
 

Varmt välkommen att deltaga i dessa sam-
lingar. 

 Jul och nårshelgerna 
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Fredagen den 6 januari kl.15:00 vill vi in-
bjuda dig till trettondagsfest. 
 

Vi kommer att anordna ett fikaknytkalas. 
Detta innebär att du tar med dig fika till dig 
själv, och någon mer. Så dukar vi upp detta 
till ett riktigt festbord. Så välkommen att 
dela festligheterna och godsakerna. Pea 
Karlsson och Samuel Östersjö står för pro-
gram och innehåll. 

Trettondagsfest 
 

Missionskommittén 
 

Bibel och Bröd   

Bibel och Bröd är nu slut för den här termi-
nen. 
 

Vi har samlats varje torsdag under vårter-
minen, och vi har varit mellan 40 och 70 
personer. 
 

Vår plan är att fortsätta under vårterminen 
och information om detta kommer längre 
fram. 

Första advent startar årets ”Tänd ett ljus-
insamling” i Equmeniakyrkan. Insamlingen 
pågår till och med 31 januari 2017. Un-
derlag kommer snart att finnas på 
www.equmeniakyrkan.se och berättelser 
från olika människor i olika delar av värl-
den kommer då även att finnas på anslags-
tavlan i vestibulen. 
 

Missionskommittén har arbetat med inrikt-
ning Latinamerika under cirka 3 års tid och 
kommer under november 2016 att träffa 
församlingens styrelse och delta i ett för-
samlingsmöte för att diskutera det fortsatta 
arbetet. 
 

Missionskommittén har hittills fokuserat på 
tre projekt i tre länder i Latinamerika:  
 

•det ekologiska kaffeprojektet Café Gran-
dioso i Jipijapa, Ecuador. Projektets mål är 
bl.a. att ge arbetstillfällen och i framtiden 
kunna sälja kaffe  
 

•Mordokajhuset i Tampico Mexico där 
utsatta kvinnor får en tillflykt och hjälp att 
börja ett nytt liv 
 

•Ett söndagsskolprojekt i Nicaragua. Detta 
projekt är vilande sedan oktober 2016. Där-
emot fortsätter söndagsskolan att samla in 
pengar till söndagsskolan i Ciudad Darío. 
 

Utöver projekten i Latinamerika har miss-
ionskommittén även engagerat sig i två 
projekt i Mellanöstern,  
 

•Skolor för syriska flyktingbarn i Beekada-
len, Libanon (Lilla Boden-insamlingen, 
sommaren 2016) 
•Fred för Syrien, som stöttar skolelever 
inne i Syrien men även hjälper till med 
hyresbidrag, medicin samt mat-, hygien- 
och värmepaket för utsatta familjer. 
 

Margareta Holm Lorin 
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I slutet av oktober var det en fantastisk gudstjänst med bl.a. scoutinvigning. Förutom barnkör, 
drama, dockteater och barndop invigdes nya scouter till kåren. Efteråt grillades korv utanför 
kyrkan i stadiga trefötter. Scouterna fortsätter i övrigt vara aktiva, både i Truvegården och i 
Hasslösa. Hösten har bl.a. inneburit kämpalek i Vårgårda, reflexspårning i mörkret, pulkaåk-
ning, och julavslutning.  

Scout 

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 i centrum -  
att Jesus är född till vår jord.  
 

God Jul önskar vi dig. 
Pea Karlsson 

Yvonne Jureheim 
Samuel Östersjö 

Tony Johannesson 
Kerstin Bergvall 

Erik Ansgar 

God Jul från personalen Julgemenskap 
Kyrkorna i Lidköping hälsar dig varmt 
välkommen, att under julaftonen delta i 
julfirandet, som i år är i Missionskyr-
kan. Vi samlas runt julbordet kl. 13.00 för 
att umgås och samtidigt njuta av den goda 
maten. Sång och musik samt ”julbön” 
finns på programmet förstås. Du som vill 
vara med, lämna din anmälan till expedit-
ionen tel. 226 37 eller skicka e-post miss-
ionskyrkan@lidkoping.org senast torsda-
gen 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 hund-
ratjugo personer som kommer. Du som vill 
jobba ett pass, välkommen att anmäla ditt 
intresse på listan som finns på anslagstav-
lan i kyrkans foajé.  
 

Arbetet under julaftonen är indelat i fyra 
pass, där de större församlingarna deltar 
med minst två personer per pass. 
 

Pass 1: kl.   9.30-12.00 
Pass 2: kl. 11.30-14.30 
Pass 3: kl. 14.00-17.00 
Pass 4: kl. 16.30-19.00 
 

Tack för din värdefulla medverkan! 
 

Yvonne 
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Konfirmation 
Det här året har vi nio goa konfirmander och tre hjälpledare som tillsammans med vår ung-
domsledare och våra pastorer möts på onsdagseftermiddagar. Vi brukar då fika tillsammans, 
leka lekar och ha undervisning. Under konfirmationsåret ingår det också att gå på ett antal 
gudstjänster.  
 

Under hösten har vi även 
haft en kick-off med 
övernattning i kyrkan och 
en dag då vi uppmärk-
sammade orättvisor i värl-
den genom att några få 
konfirmander fick ha det 
riktigt lyxigt, medan de 
flesta fick prova på att 
leva betydligt fattigare.   
Efter jullovet kommer vi 
den 13-14 januari att ha 
en konfahajk i Tibro till-
sammans med konfirman-
der från andra platser. Det 
ska bli roligt! 

Under vintermånaderna händer det mycket skoj på Tonår! Tillsammans med pingstkyrkans 
ungdomar kommer vi att ha en julfest som även innehåller en filmtävling. Vinnaren av denna 
tävling vinner två biljetter till Unite17, en nyårsfestival i Pingstkyrkan i Jönköping som vi 
kommer åka till. Vi var där förra året, och hoppas att det blir lika bra igen, vi har höga förvänt-
ningar och tror på mycket bra dagar, som innehåller undervisning, gudstjänster, konserter, täv-
lingar, och annat bra! 
 

På sportlovet i februari är det återigen dags för skidläger! Vi åker mot Vemdalen och hoppas 
på snöfyllda dagar, sköna backar, god gemenskap, och givande gudsmöten!  

Tonår 

Varje fredag 17.30 spelar ungdomar innebandy, det är väldigt svettigt och roligt. Vi har en 
härlig gemenskap och gläds åt att en grupp nysvenskar, afghanska tonårskillar, är troget med 
och spelar. Alla får vara med oavsett hur mycket eller lite man spelat innan.  

Puls 

Lördag 28 januari kommer Equmenia Lidköpings årsmöte att vara. Vi vill jättegärna att du är 
med för att veta mer om vad som händer med alla barn- och ungdomar som rör sig i kyrkan. 
Varje vecka träffas många barn, tonåringar och ledare på olika sätt för att ha roligt och höra om 
Gud. Du är självklart välkommen till den här stunden för att höra mer om allt fantastiskt som 
hänt under året och vad som är på gång framöver. Oavsett om du är medlem eller inte kommer 
detta bli en trevlig stund. Tid och plats är inte bestämt än, men håll utkik! 
 

Om du vet några barn/tonåringar som borde vara med i en av Equmenia Lidköpings olika verk-
samheter, eller själv vill vara en del av detta fantastiska att vara ledare, hör av dig till ung-
domsledare Erik Ansgar 0704-421331  

Årsmöte 



- 12 - 

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! 


